
Verslag debat

Europese Verkiezingen 2019
9 mei 2019



2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten



3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Inleiding

In aanloop naar de Europese verkiezingen van 23-26 mei 2019 organiseerden de VNG en 
Kenniscentrum Europa decentraal op 24 april 2019 een verkiezingsdebat. Tijdens dit debat gingen 
de Nederlandse kandidaat-Europarlementariërs, van de verschillende politieke partijen, in gesprek 
met gemeentelijke bestuurders over de Europese kaders en context van lokale vraagstukken en 
maatschappelijke opgaven. 

Het debat was strategisch getimed: de komende tijd worden - door een wisseling van zowel de 
Europese Commissie als het Europees Parlement - de nieuwe prioriteiten voor het politieke man-
daat (2019-2024) bepaald. De Europese context voor deze periode wordt bovendien gedomineerd 
door verschillende belangrijke ontwikkelingen, zoals de discussie over de toekomst van de Unie, de 
begroting van de EU en de Brexit (en de toekomstige samenwerking met het VK). In de aanloop 
naar een nieuwe Europese agenda werden, met een specifieke focus op de positie van lokale over-
heden en subsidiariteit, in het debat enkele grensoverschrijdende uitdagingen besproken, zoals: de 
energietransitie, informatiesamenleving en de invloed van de transities op de arbeidsmarkt. Immers: 
veel van deze opgaven zijn Europees, maar vragen om aanpak en draagvlak op lokaal niveau.

Algemene impressie
Het Europese verkiezingsdebat van VNG en Kenniscentrum Europa decentraal, dat plaatsvond in 
Perscentrum Nieuwspoort, was het eerste grote debat in het kader van de EP-verkiezingen in 
Nederland. De rode lijn van het debat was hoe Europese ambities en de lokale realiteit beter op 
elkaar kunnen aansluiten. De vervolgvraag is welke rol de Europarlementariërs hierin kunnen spelen. 

Onder leiding van moderator Peter van der Geer kwam het debat op gang tussen een brede verte-
genwoordiging van zeven politieke vertegenwoordigers, gemeentebestuurders, medewerkers van 
de VNG, griffie en fractiemedewerkers van de Tweede Kamer en gemeente-, provincie- en 
Rijksambtenaren. Een overzicht van de deelnemers wordt in appendix 1 gegeven. De deelnemers 
gingen tijdens het debat in op vragen en stellingen rond de thema’s: energietransitie, informatiesa-
menleving, sociale verandering. Om de lokale realiteit centraal te stellen werden de vraagstukken 
ingeleid door burgemeesters: André van de Nadort, Bert Bouwmeester en Annemarie Penn-Te 
Strake. Het drukbezochte verkiezingsdebat was een levendig en geanimeerd evenement.

Peter van der Geer
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Thema 1   Energietransitie 

Vraag

Hoe gaat het Europees Parlement zorgen dat de EU ambities en lokaal beleid goed op elkaar aansluiten?

Inleiding
André van de Nadort, burgemeester van Weststellingwerf, verwees naar de klimaattransitie, ener-
giestrategie en milieubeleid als grote vraagstukken voor de toekomst. Deze vraagstukken vragen 
om voldoende afstemming tussen Europese ambities en lokale uitvoering.

Achtergrondinformatie
Klimaat: Het is belangrijk om vorm en uitvoering te geven aan de EU ambities in het klimaatbeleid 
voor 2030. Een belangrijk deel van deze opgave wordt echter op lokaal niveau ingevuld.

Energie: De EU heeft afgesproken dat alle lidstaten nationale plannen insturen waarin ze uitleggen 
hoe ze de EU doelstellingen willen halen. Ook decentrale overheden zijn bezig met het nationale 
klimaatakkoord en hun eigen regionale energiestrategieën (RES). 

Milieu: Tevens moet er vorm worden gegeven aan het volgende Milieu Actie Programma (MAP), 
waarin de kaders voor het Europese milieubeleid worden geschetst. Lokale overheden hebben 
hiervoor in het Comité van de Regio’s al een voorzet gedaan. 

Debat
Veel partijen waren van mening dat maatregelen omtrent klimaat en energie het beste op Europees 
niveau genomen konden worden. Op het gebied van de energietransitie vroegen de kandidaat-Eu-
roparlementariërs vooral om meer ruimte en middelen voor decentrale overheden om uitvoering te 

André van de Nadort
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“Brussel is 
dichterbij dan 

Groningen” 
– Agnes 

Jongerius

geven aan de doelstellingen van Parijs. Ook landelijke thema’s zoals het invoeren van rekeningrijden 
en een vliegtaks kwamen aan bod. 

Volgens meerdere kandidaat-Europarlementariërs zou op Europees niveau werk gemaakt moeten 
worden van versoepeling van regelgeving. Zo benadrukte Bert-Jan Ruissen (CU/SGP) dat Europese 
regelgeving versoepeld moet worden en meer geld beschikbaar moet komen voor innovatiefond-
sen. Ook Dirk-Jan Koch (GL) pleitte voor de vereenvoudiging en versoepeling van Europese wetge-
ving. 

Er waren ook tegengeluiden: Agnes Jongerius (PvdA) benadrukte dat ook verantwoordelijkheid bij 
lokale overheden ligt om met innovatieve oplossingen naar de EU te komen. Volgens Jongerius 
hebben decentrale overheden soms een “Calimero-houding” ten opzichte van de Europese Unie. 

Bert-Jan Ruissen

Agnes Jongerius

“We moeten 
stoppen met 
de gedachte 

dat ieder 
probleem een 

Europese 
oplossing 

nodig heeft.” 
– Bert-Jan 

Ruissen
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“In de VS is 
het Wild West, 

in China is er 
een dictaat, 

en Europa 
doet niks.” 

– Raoul 
Boucke

Stelling

De EU moet een kader stellen voor regels voor data in de publieke ruimte. 

Inleiding
Annemarie Penn-te Strake, burgemeester van Maastricht, leidde de stelling in met een privacy-di-
lemma: hoe wegen we de economische waarde van data af tegen het recht op privacy van burgers?

Penn-te Strake zocht hiermee aansluiting bij actuele vragen als: van wie zijn de data die door aller-
lei sensoren (breder dan camera’s) verzameld worden in onze publieke ruimten? Kunnen gemeenten 
er genoegen mee nemen dat zomaar overal sensoren geplaatst worden en de data in “de cloud” 
verdwijnen? Waar kunnen we onszelf laten horen?

Gemeenten zoals Eindhoven en Amsterdam zijn bezig om regels voor data in de publieke ruimte op 
nationaal niveau te agenderen. Welke rol kan het Europese niveau spelen rond data?

Debat
Meerdere kandidaat-Europarlementariërs benadrukten dat Europa minder afhankelijk moet worden 
van de Verenigde Staten voor datatechnologie en dataverzameling. Raoul Boucke (D66) bena-
drukte dat de Europese Unie achterloopt op andere grootmachten qua dataregulering. 

Er ontstond discussie over de mate waarop dataregulering door de Europese Unie geregeld moet 
worden. Bert-Jan Ruissen (CU/SGP) vond de huidige privacywetgeving namelijk al voldoende en 
moet extra regulering alleen op nationaal niveau plaatsvinden. Ook Arnout Hoekstra (SP) vond dat 
gemeenten zichzelf te veel buitenspel zetten door bemoeienis vanuit Brussel op dit soort kwesties.

Ook de macht van bedrijven, en de afhankelijkheid voor gemeenten van die bedrijven, werd door 
meerdere kandidaat-Europarlementariërs behandeld. Jan Huitema (VVD) stelde voor om een digi-
taal ‘bel-me-niet register’ op te zetten voor het gebruik van persoonlijke data. Dit register stelt bur-
gers in staat om zelf aan te geven wie en onder welke omstandigheden toegang krijgt tot persoon-
lijke data.

Annemarie Penn-te Strake sloot de stelling af met een appèl om af te stappen van vergezichten en 
meer oog te hebben voor concrete lokale oplossingen. 

Raoul Boucke

Thema 2   Data in de publieke ruimte

Annemarie Penn-te Strake

“We moeten 
het samen 
doen, voor 

jullie!” – Jan 
Huitema

Jan Huitema
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Stelling

Een ‘sociaal Europa’ houdt in dat de EU burgers en gemeenten helpt bij de transformatie van de economie 

en een veranderende arbeidsmarkt.

Inleiding
Bert Bouwmeester, burgemeester van Coevorden,  sprak zijn zorgen uit over een tweedeling in de 
samenleving. Gemeenten staan voor de opgave van een veranderende arbeidsmarkt: verschuiving 
van arbeid (automatisering, robotisering), opkomst nieuwe sectoren en arbeidsmigratie. 

Burgemeester Bouwmeester vroeg zich af hoe we, met dit soort veranderingen, ‘de boel 
nog een beetje bij elkaar kunnen houden’. Heeft de EU een rol te vervullen bij de transfor-
matie van de arbeidsmarkt en het voorkomen van een (verdere) tweedeling in de maat-
schappij? Welke middelen moet de EU hiervoor inzetten en tot hoever kan de EU hierbij 
gaan? Hoe moet de EU vorm geven aan de sociale pijler?

Achtergrondinformatie 
Sociale pijler: In november 2017 hebben de regeringsleiders de Sociale Pijler van de EU goedge-
keurd. Bij een discussie in maart 2019 werd door de lidstaten het belang van de Sociale Pijler in het 
Europees Semester benadrukt, maar ook dat het sociale domein de competentie van de lidstaten is.

Robotisering: De verwachting is dat veel werk, dat nu nog door mensen wordt uitgevoerd, door 
middel van robotisering wordt vervangen door computers en machines. Aan de andere kant komen 
er nieuwe sectoren op die om mensen vragen met nieuwe vaardigheden.

Arnout Hoekstra

Thema 3   Sociaal

Bert Bouwmeester

“We 
stimuleren een 

enorme 
verhuizing van 

werknemers, 
we laten 

gebroken 
gezinnen 

achter en de 
gemeenten 

zitten met de 
problemen.” 

– Arnout 
Hoekstra
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‘We kunnen 
niet alles op 
postzegeltje 

Nederland 
regelen’ 

– Tom 
Berendsen

Debat
De kandidaat-Europarlementariërs waren verdeeld over de sociale pijler van de EU. Volgens Dirk-
Jan Koch (GL) heeft Europa de kloof in de samenleving juist groter gemaakt, en bestaat de sociale 
pijler in naam alleen. Bert-Jan Ruissen (CU/SGP) was van mening dat een sociale pijler van de EU 
niet wenselijk is. 

Tom Berendsen (CDA) benoemde de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten rond arbeidsmi-
gratie. Ook riep hij met name grensregio’s op om een kopgroep te vormen in Brussel. Zij kunnen 
dan zelf aangeven wat zij van de EU verwachten in het sociale domein. Tom Berendsen gaf daar-
naast aan de komende periode in nauw contact te willen staan met de gemeenten en VNG.
Jan Huitema (VVD) merkte op dat het probleem niet in de sociale pijler zit, maar bij de onvoltooide 
interne markt. Een onvoltooide interne markt zou daarmee verschillen in lonen in stand houden.

Tom Berendsen

“De sociale 
pijler van 

Europa 
bestaat 

eigenlijk 
alleen in 

naam” – Dirk-
Jan Koch

Dirk-Jan Koch
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 Afsluiting 

Op verzoek van Annemiek Jetten, burgemeester van Vlaardingen, werd voor de afsluitende pitches 
ingegaan op de vraag hoe de Europese Unie zich voor lokale opgaven, gemeenten, inwoners en 
ondernemers, maar vooral voor jongeren in zou moeten zetten. 

Dirk-Jan Koch (GL) sprak de wens uit om de stemopkomst van jongeren voor de Europese 
Parlementsverkiezingen drastisch op te schroeven. Jan Huitema (VVD) sloot zich hierbij aan en 
onderstreepte dat Europa jongeren, bijvoorbeeld op het gebied van internetsnelheid, ook meer zou 
moeten bieden. 

Raoul Boucke (D66) was eveneens van mening dat meer jongeren zouden moeten gaan stemmen, 
maar onderstreepte wel dat dan ook een duurzame toekomst voor diezelfde jongeren gewaarborgd 
moet worden. Agnes Jongerius (PvdA) en Arnout Hoekstra (SP) bepleitten in hun pitch vooral het 
verminderen van de afhankelijkheid van buitenlandse grootmachten en bedrijven. 

Tom Berendsen (CDA) greep in zijn pitch terug op het eerdere thema om vanuit de EU en het 
Europees Parlement intensief samen te werken met gemeenten. 

Bert-Jan Ruissen (CU/SGP) pleitte vooral een “bescheiden Europa”: dit appèl sloeg bij enkele 
aanwezigen aan. 

Luzette Kroon, burgemeester van Waterland, maakte daarop een goede opmerking over beleids-
ruimte en lokale invulling. De Europarlementariërs gingen volgens sommigen te veel in op Europese 
regelgeving. Het is belangrijk dat die regelgeving lokaal kan worden uitgevoerd en daar is beleids-
ruimte voor nodig. Het was volgens Luzette Kroon te makkelijk om mee te gaan in de regelreflex 
van de Europese Unie, terwijl veel oplossingen juist uit de lokale praktijk moeten komen. 

VNG directeur Jantine Kriens en Fenna Pols, directeur van Kenniscentrum Europa decentraal, 
sloten het debat af. Jantine Kriens vatte de discussie samen met een uitspraak van Herman Tjeenk 
Willink: ‘Groter denken, kleiner doen’. 

Tijdens het debat kwam goed naar voren dat het lokale en Europese niveau nauw verbonden zijn. Er 
moet intensief samengewerkt worden om goede kaders te stellen en werkbare regelgeving te 
maken, instrumenten die gemeenten de ruimte geven voor lokale oplossingen. 

Om goed inzicht te krijgen in de lokale praktijk gingen de kandidaat-Europarlementariërs in op de 
suggestie om mee te gaan met een uitgebreid werkbezoek in de regio. 

Annemiek Jetten

Luzette Kroon

Fenna Pols

Jantine Kriens
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Appendices

Appendix I - deelnemers
De aanwezige kandidaat-Europarlementariërs waren:
• Tom Berendsen (nummer 3 op de CDA lijst)
• Raoul Boucke (nummer twee op de D66-lijst)
• Arnout Hoekstra (lijsttrekker SP)
• Jan Huitema, (nummer twee op de VVD-lijst)
• Agnes Jongerius (nummer twee op de PvdA-lijst)
• Dirk-Jan Koch (nummer vier op de lijst van Groenlinks)
• Bert-Jan Ruissen (lijsttrekker SGP/lijstverbinding CU)

De aanwezige gemeente bestuurders waren:
• Robert van Asten, Wethouder te Den Haag
• Bert Bouwmeester, Burgemeester van Coevorden
• Ap Reinders, Wethouder te Haarlemmermeer
• Ellen Nauta-van Moorsel, Burgemeester van ‘t Hof van Twente
• Frans Mencke, Gemeentesecretaris van Hoorn
• Annemarie Penn-te Strake, Burgemeester van Maastricht
• Rob Jonkman, Wethouder te Opsterland
• Carol van Eert, Burgemeester van Rheden
• Cor Lamers, Burgemeester van Schiedam
• Annemiek Jetten, Burgemeester van Vlaardingen
• Luzette Kroon, Burgemeester van Waterland
• Geert Gabriëls, Wethouder te Weert
• André van de Nadort, Burgemeester van Westellingwerf,

Bovengenoemde bestuurders zijn lid van de VNG-Commissie Europa & Internationaal; en/of de Nederlandse dele-
gatie naar het Comité van de Regio’s, en/of de Nederlandse delegatie naar het Congres van lokale en regionale 
overheden van de Raad van Europa

Aanwezig VNG/Kenniscentrum Europa decentraal 
• Jantine Kriens, Algemeen Directeur VNG
• Fenna Pols, Directeur Kenniscentrum Europa decentraal

Overige deelnemers
Er waren ongeveer 150 personen bij het debat aanwezig. Dit waren: medewerkers van de VNG, griffie en fractieme-
dewerkers van de Tweede Kamer en gemeente-, provincie- en Rijksambtenaren.

Moderator: Het debat vond plaats onder leiding van Peter van der Geer van Debat.nl

Appendix II -  Opzet van het debat 
De bijeenkomst bestond uit de volgende onderdelen: 
• Inloop met lunch 
• Welkom en aftrap door moderator Peter v.d. Geer, inclusief kort voorstelrondje 
• Debat met stellingen over: energietransitie, informatiesamenleving, tweedeling/transitie arbeidsmarkt. De stel-

ling wordt geïntroduceerd door een gemeentebestuurder. 
• Afsluiting debat met korte individuele pitches per kandidaat 
• Afsluiting van de bijeenkomst door Jantine Kriens (VNG) en Fenna Pols (Kenniscentrum Europa decentraal) 
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Appendix III – uitgangspunten debat
VNG en Kenniscentrum Europa decentraal vroegen de kandidaten in te gaan op de toekomstige relatie/samen-
werking met lokale en Europese instituties. 

Lokale betrokkenheid wordt steeds meer (formeel) erkend en besproken. Enkele  aanknopingspunten zijn te 
vinden in de Europese discussies van het EP en de Raad van ministers, op drie verschillende dossiers: 

1  Besluit van het EP (juli 2018)
Zie: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
20180273+0+DOC+XML+V0//NL 
Speerpunten:
• Erkenning van de Council of European Municipalities and Regions (CEMR) als belangrijke overlegpartner.
• Opzetten van een permanent dialoog-mechanisme met CEMR, vooral voor besluitvorming in de vroege fase. 

2  Commissiemededeling (oktober 2018): 
Zie: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-principles-subsidiarity-proportionality-strengthe-
ning-role-policymaking_nl.pdf
Speerpunten:
• Meer oog voor subsidiariteit in de gehele Europese beleidscyclus
• Meer inspraak en betrokkenheid voor (sub)nationale overheden bij het optreden van de Europese Unie
• Betere prioritering van Europese uitgaven en het doeltreffender inzetten van diezelfde gelden. 

3  Verklaring van het Oostenrijks voorzitterschap (november 2018): 
Zie: https://www.eu2018.at/dam/jcr:18461d27-205b-40b5-8e86-0ee594049ab8/Declaration by the Chair 16 novem-
ber 2018.pdf
Speerpunten:
• Minder nadruk op het produceren van nieuwe besluitvorming. Bestaande besluiten beter handhaven. 
• Meer aandacht voor subsidiariteit en proportionaliteit van Europese regelgeving.
• Meer oog voor het effect van Europese regelgeving in lokale en regionale context.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20180273+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20180273+0+DOC+XML+V0//NL
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-principles-subsidiarity-proportionality-strengthening-role-policymaking_nl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-principles-subsidiarity-proportionality-strengthening-role-policymaking_nl.pdf
https://www.eu2018.at/dam/jcr:18461d27-205b-40b5-8e86-0ee594049ab8/Declaration%20by%20the%20Chair%2016%20November%202018.pdf
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