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Verslag VNg europadebat 10 april 2014

VNg en ep: elkaar blijven vinden!



1 inleiding
In mei 2014 (22-25 mei) kiezen de burgers van de Europese Unie een nieuw parlement. De Directie Europa 

organiseerde in dit kader op 10 april een verkiezingsdebat, tevens met het oog op de toekomstige betrekkin-

gen met de Nederlandse afvaardiging in het EP. De kandidaat Europarlementariërs debatteerden met elkaar 

en gemeentebestuurders over Europese onderwerpen met een lokale impact.

2 aanleiding
Europees recht en regelgeving en lokaal beleid raken steeds meer vervlochten. Het EU recht heeft een steeds 

grotere impact op gemeenten, maar is regelmatig moeilijk uitvoerbaar voor gemeenten. EU wetgeving is (te) 

gedetailleerd en houdt onvoldoende rekening met uitvoering- en handhavingsaspecten. Daarnaast heeft de 

EU de neiging tot harmonisatie tussen alle lidstaten. Dit leidt regelmatig tot conflicten met de gemeentelijke 

praktijk om bestuurlijk maatwerk te leveren.

Het Europees Parlement let te weinig op deze aspecten. Er worden vaak via amendementen extra eisen aan 

de wetgeving toegevoegd. Bovendien is het EP na de besluitvorming in Brussel niet betrokken bij de uitvoe-

ring in de praktijk en heeft hier vaak ook minder oog voor. 

3 doel
Het EP heeft een belangrijke rol in de Brusselse besluitvorming. Het is daarom belangrijk dat Europarlemen-

tariërs zich bewust zijn van de relatie tussen Brussel en de gemeenten en dat Europese wetgeving uitvoerbaar 

voor decentrale overheden moet zijn. 



Het doel van het debat is tweeledig:

1 het is een mogelijkheid om aan de hand van concrete praktijk voorbeelden te laten zien hoe sterk EU 

recht en gemeentelijke praktijk inmiddels zijn vervlochten en dat het EP de uitvoeringspraktijk dient mee 

te nemen in haar besluitvorming;

2 de eerste goede contacten met de nieuwe Europarlementariërs leggen die als basis kunnen dienen voor 

toekomstige VNG werkzaamheden in Brussel.

4 deelnemers
De kandidaat-Europarlementariërs:

•	 Paul	Tang	(lijsttrekker	PvdA)

•	 Esther	de	Lange	(lijsttrekker	CDA)

•	 Bas	Eickhout	(lijsttrekker	Groenlinks)

•	 Maarten	Smit	(nummer	drie	op	de	VVD	lijst)

•	 Matthijs	van	Miltenburg	(nummer	vier	op	de	lijst	van	D66)

Gemeentelijke bestuurders:

•	 Het	VNG	bestuur

•	 De	leden	van	de	Commissie	Europa	&	Internationaal

•	 De	gemeentelijke	leden	van	de	Nederlandse	delegatie	naar	het	Comité	van	de	Regio’s

•	 De	gemeentelijke	leden	van	de	Nederlandse	delegatie	naar	het	Congres	van	lokale	en	regionale	overhe-

den	van	de	Raad	van	Europa

•	 De	leden	van	de	VNG	beleidscommissies	Bestuur	en	Veiligheid,	Gezond	en	Welzijn	en	Ruimte	en	Wonen	



Verder aanwezig:

Ambtenaren	van	de	VNG,	gemeenten,	departementen,	gelinieerde	organisaties.

Moderator:	Frank	Kalshoven,	directeur	van	De	Argumentenfabriek	en	columnist	van	de	Volkskrant.

5 thema van het debat
Het onderliggende thema van het verkiezingsdebat is de maatschappelijke verandering, waarbij een grotere 

rol	voor	de	burger	is	weggelegd	en	de	rol	van	de	verschillende	overheidslagen	verandert.	Actief	burgerschap	

wordt opgeworpen als oplossing voor de te duur wordende verzorgingsstaat. Een nieuw concept van bestu-

ren	en	een	hernieuwd	partnerschap	met	het	bedrijfsleven	zijn	in	dit	kader	belangrijke	thema’s.	

Deze veranderingen vragen om een andere samenwerking tussen de verschillende overheidslagen (lokaal-

regionaal-nationaal-Europees), gekenmerkt door steeds meer initiatieven van onderaf en meer werken vanuit 

de maatschappij. Dat betekent – zoals het subsidiariteitsbeginsel dat ook voorschrijft- dat beleid dicht bij de 

burger moet worden gemaakt. In de praktijk wordt dit vertaald naar diversiteit en maatwerk.

De EU heeft tot op heden vooral topdown generieke wet- en regelgeving heeft uitgevaardigd met algemene 

termijnen en uitvoeringskaders. Dit staat soms haaks op het lokale maatwerk. De EU dient daarom haar werk-

wijze aan te passen aan deze maatschappelijke verandering.

6 speerpunten
‘Wat	is	jullie	speerpunt	voor	deze	verkiezingen?’.	Met	die	vraag	laat	moderator	Frank	Kalshoven	de	kandi-

daat-Europarlementariërs het spits afbijten. Een korte pitch gaat nog niet alle kandidaten even makkelijk af, 



maar de toon wordt gezet. Zoals Bas Eickhout het al aangeeft: het zal wel toegaan naar de vraag: voor of 

tegen	Europa?	En	GroenLinks	is	voor,	maar	wel	voor	een	ander	Europa.	‘Een	unie	voor	munt,	markt	én	milieu!’	

aldus	de	voorman	van	GroenLinks.	Smit	(VVD)	heeft,	in	lijn	der	verwachting,	een	meer	economisch	uitgangs-

punt: hij werpt zich op voor de financiële degelijkheid van Europa, en de taak om de groei te bevorderen. 

Esther	de	Lange	(CDA)	heeft	wat	meer	woorden	nodig.	De	enige	vrouw	in	het	(letterlijke)	midden,	beschrijft	

de	crisis	van	vertrouwen	waar	de	EU	mee	kampt.	De	oplossing?	‘Focus	op	de	kerntaken	en	daar	echt	werk	van	

maken’.	Paul	Tang	(PvdA)	gaat	voor	arbeid,	hij	wil	‘Europa	aan	het	werk	helpen’.	Met	die	slogan	stelde	hij	zich	

kandidaat	als	lijsttrekker,	legt	hij	uit,	en	die	lijn	zet	hij	nu	voort	tijdens	de	campagne.		De	PvdA	is	weliswaar	

ook voor Europa, maar is wel kritisch over de balans tussen de verschillende taken van de Unie. Nummer vier 

op	de	lijst	van	D66,	Matthijs	van	Miltenburg,	die	zich	nog	wat	voorzichtig	uitdrukt,	gaat	voor	het	bevorderen	

van een duurzame unie, voor een sterk Nederland in een sterk Europa. Deze standpunten blijken genoeg 

aanknopingspunten voor een stevige discussie, zowel onderling als met de aanwezigen in de zaal.

 

7 gespreksthema’s
Het centrale thema werd aan de hand van drie concrete onderwerpen besproken. 

I Arbeidsmigratie

Gemeenten krijgen belangrijke taken op het gebied van jeugdzorg, langdurige zorg en participatie met als 

doel	een	effectievere,	efficiëntere	dienstverlening	voor	burgers.	Tegelijkertijd	zien	we	dat	de	EU	zich	steeds	

meer richt op het arbeidsmarktbeleid. In Europa2020 staan ambitieuze doelstellingen op het gebied van 

werkgelegenheid,	het	Europees	Semester	leidt	tot	concrete	aanbevelingen	op	lidstaatniveau	op	sociaal	vlak,	

vrij verkeer van werknemers leidt tot migratie van (goedkopere) arbeid uit andere lidstaten. Hoe verhouden 

een	lokaal	en	een	Europees	arbeidsmarktbeleid	zich	tot	elkaar?	Kunnen	gemeenten	lokaal	maatwerk	blijven	



leveren waarin zij binnen hun lokale context hernieuwde partnerschappen met de burger en het bedrijfsleven 

aangaan?	Hoe	gaat	EU	beleid	samen	met	initiatieven	van	onderaf?

Een voorbeeld hiervan is bevorderen van arbeidsmigratie: Immigratie op Europees niveau betekent integratie 

op	lokaal	niveau.	Hoe	denken	de	kandidaten	hiermee	in	de	vaststelling	van	beleid	rekening	mee	te	houden?

Stelling

De Europese Unie moet arbeidsmigratie bevorderen, want dat is goed voor de economische groei en werkge-

legenheid

Debat: maatwerk of regels opleggen?

Kalshoven	begint	het	debat	met	een	brede	overweging:	‘Wat	is	beter?	Maatwerk	of	regels	opleggen	en	goed	

afdwingen?’	Dit	sluit	naadloos	aan	bij	de	eerste	stelling:	“De	Europese	Unie	moet	arbeidsmigratie	bevorderen,	

want	dat	is	goed	voor	de	economische	groei	en	werkgelegenheid”.	Want	hoe	verhouden	een	lokaal	en	een	

Europees	arbeidsmarktbeleid	zich	tot	elkaar?	Immigratie	op	Europees	niveau	betekent	heel	concreet:	integra-

tie	op	lokaal	niveau.	In	hoeverre	wordt	hier	in	Brussel	rekening	mee	gehouden?	In	de	zaal	gaan	vooral	groene	

bordjes	omhoog	voor	deze	stelling.	Maar	onder	welke	voorwaarden	de	arbeidsmigratie	wordt	bevorderd,	zijn	

de	deelnemers	het	echter	absoluut	niet	eens.	Esther	de	Lange,	die	overtuigend	wél	haar	rode	bordje	omhoog	

houdt	reageert	fel.	‘Het	CDA	staat	pal	voor	de	vier	vrijheden	van	de	Europese	Unie,	maar	roept	niet	zoals	de	

VVD:	halleluja	en	er	is	niets	aan	de	hand	met	de	interne	markt.’	Want	de	Nederlandse	arbeids-	en	woning-

markt staan wel degelijk onder druk door de toestroom van arbeidsmigranten uit onder andere Polen en 

Roemenië.	Burgemeester	Cor	Lamers	van	Schiedam	wijst	bij	arbeidsmigratie	op	de	gevolgen	voor	het	huisves-

tingsbeleid: gemeenten hebben onvoldoende instrumentarium in handen om de taken volledig uit de kunnen 

voeren.	Gemeenten	hebben	volgens	Lamers	onvoldoende	instrumenten	om	de	taken	volledig	uit	te	kunnen	

voeren. Het gaat dan ook niet alleen om handhaving van de bestaande regelgeving maar ook om het 



juiste instrumentarium om dit aan te kunnen pakken. Hier komt het spanningsveld tussen de bevordering van 

migratie	op	Europees	niveau	en	de	integratie	op	lokaal	niveau	duidelijk	naar	voren.	De	Lange	ziet	een	oplos-

sing naar Belgisch voorbeeld: huurcontracten tonen bij het inschrijven en een wijkagent langs de deur voor 

controle.	Waar	blijft	de	Nederlandse	overheid	met	dit	soort	beleid.	De	vraag	is	wel	hoe	dit	qua	administratieve	

last voor Nederlandse gemeenten uit zal pakken, want deze oplossingen vragen om meer uitvoeringskracht.

Paul	Tang	sprak	zich	uit	vóór	de	stelling,	maar	geclausuleerd	met	sociale	voorwaarden	en	rechten,	zodat	

misbruik en misstanden voorkomen worden. Dit zou twee kanten op moeten werken: verbetering van de 

omstandigheden voor arbeidsmigranten en voorkoming van verdringing van lokale banen. 

De voorbeelden uit de zaal laten zien: de vrijheid van personen heeft op lokaal niveau veel invloed. De migra-

tie op Europees niveau zorgt voor directe integratieproblemen in de gemeente. ‘En de burgemeester mag het 

oplossen’	concludeert	Kalshoven.

II Klimaatveranderingen en duurzaamheid.

Gemeenten werken aan een duurzame omgeving, maar worden vaak geconfronteerd met uniforme en dwin-

gende EU wetgeving. Hierdoor is lokaal maatwerk lastig. Daar komt bij dat veel EU- wetgeving op het gebied 

van milieu, energie en klimaat sectoraal is opgesteld, waardoor deze wetgeving een integrale uitvoering (bijv. 

milieu in combinatie met vervoer) op lokaal niveau bemoeilijkt. De VNG vraagt het EP om minder gedetail-

leerde wetgeving te produceren, een beter bronbeleid af te dwingen en een meer integrale benadering bij de 

aanpak bij duurzame ontwikkeling. 

Stelling

Strenge en harde Europese normen zijn de beste manier om milieubeleid te maken



Debat: Duidelijkheid vs. flexibiliteit

De (kandidaat) Europarlementariërs wijzen met de beschuldigende vinger eigenlijk naar de nationale over-

heid als het over milieuregelgeving en problematiek gaat. Nationaal beleid komt in een aantal gevallen 

als	‘storende	factor’	tussen	de	Europese	regelgeving	en	de	lokale	verantwoordelijkheid,	is	de	redenering.	

Eickhout	mag	het	eerste	woord	als	het	om	milieu	gaat.	‘Harde	normen	geven	duidelijkheid’	maar	er	moet	wel	

gewerkt	worden	aan	het	bronbeleid	voor	de	industrie.	Als	de	VVD	hier	tegenover	stelt	dat	‘streng	wel	duide-

lijk	is,	maar	niet	flexibel’,	krijgt	Smit	de	wind	van	voren.	Eickhout	verwijt	de	VVD	met	twee	maten	te	meten:	

qua	markt	willen	ze	alles	intern	en	Europees,	maar	qua	milieu	mogen	de	lidstaten	ineens	wel	flexibel	zijn.	De	

discussie verschuift naar bronbeleid, maar er is moeilijk een vinger te leggen op een oplossing voor het ver-

antwoordelijkheidsvraagstuk. De belangen van de industrie, maatschappelijk middenveld en gemeenten, ook 

onderling, lopen sterk uiteen. Eickhout wijst op de rol van de industrie, die in Brussel sterk vertegenwoordigd 

is	en	het	bronbeleid	beïnvloed.	‘En		de	collega’s	van	de	conservatieven	draaien		zo	met	die	lobby	mee’	zegt	hij	

met	een	schuin	ook	naar	het	CDA	en	de	VVD.	

Door de deelnemers in de zaal wordt erkend dat Europese regelgeving wel belangrijk is, maar dat de uitvoe-

ring anders kan en moet. Er moet meer oog zijn voor de doorwerking van de regelgeving op lokaal niveau. 

‘Op	het	gebied	van	uitwerking	en	toepassing	is	nog	veel	te	winnen,’	aldus	Paul	Tang.	‘Het	gesprek	hierover	

voeren	met	de	VNG	is	zeker	goed	en	het	zou	eigenlijk	al	eerder	gevoerd	moeten	worden.’	

III Het Europa van de regio’s: Europese fondsen voor gemeenten en regio’s.

Aan	de	ene	kant	slinken	de	EU-bijdragen	voor	de	regio’s	in	rijke	lidstaten,	aan	de	andere	kant	staan	de	

Europese	fondsen	steeds	meer	in	de	belangstelling	op	lokaal	niveau	voor	het	uitvoeren	van	projecten.	Met	

krimpende budgetten worden hierdoor mogelijk gemeenten uitgesloten van deelname aan Europese subsi-

dieprogramma’s	die	door	de	Commissie	worden	beheerd,	bijvoorbeeld	Horizon2020.	Voor	gemeenten	is	dit	



een	onaanvaardbare	zaak.	Het	is	belangrijk	dat	er	blijvende	toegang	voor	gemeenten	en	regio’s	tot	Europese	

fondsen is, om zo een bijdrage te blijven leveren aan de Europese doelstellingen op het gebied van economi-

sche groei, werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling.

Stelling

Europees begrotingsgeld moet uitsluitend worden ingezet in de tien armste landen van Europa. 

Debat: Modernisering van de Europese begroting

Maarten	Smit	pleit	meteen	‘als	er	Europese	Structuur	Fondsen	had	gestaan	(ESF)	had	gestaan	had	ik	zeker	

een	groene	kaart	laten	zien.	De	VVD	heeft	al	jarenlang	het	standpunt	dat	de	ESF	naar	de	armste	regio’s	zou	

moeten	gaan’.	De	exacte	formulering	van	de	stelling	wordt	dan	ook	al	gauw	losgelaten.	Toch	komt	er	een	

verrassend	bijtende	discussie	op	gang	over	de	modernisering	van	de	begroting.	Matthijs	van	Miltenburg	

(D66)	laat	nu	duidelijk	van	zich	horen.	Hij	pleit	voor	‘kennis	in	plaats	van	koeien’;	er	gaat	nog	steeds	veel	te	

veel	geld	naar	de	landbouw.	De	Lange	kaatst	terug	dat	het	hand	in	hand	gaat.	Een	hoogstaande,	succesvolle	

agrosector	gaat	niet	zonder	uitstekend	wetenschappelijk	onderwijs	en	high-tech	voorzieningen.	Kennis	én	

koeien	dus.	‘Als	we	het	dan	toch	zo	stellen,	dan	liever	banen	dan	biggen’,	verbuigt	Tang	de	catchphrase	van	

Van	Miltenburg.	

De	partijen	zijn	het	met	elkaar	eens	dat	de	Europese	begroting	zoals	die	nu	is,	aan	vernieuwing	toe	is.	Maar	

de	structurele	fondsen	alléén	naar	de	armste	gebieden	van	Europa	overhevelen	gaat	toch	te	ver.	Immers	

hebben	verschillende	Nederlandse	regio’s	er	zeker	ook	baat	bij	dat	er	geïnvesteerd	wordt	in	deze	gebieden.	

Blijvende	toegang	voor	gemeenten	en	regio’s	tot	Europese	fondsen	om	een	bijdrage	te	blijven	leveren	aan	de	

Europese doelstellingen op het gebied van economische groei, werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling. 

Een belangrijk punt vanuit de zaal: het gaat niet alleen nom geld maar ook om kennis en innovatie. 



Nederland	loopt	daarin	niet	voorop.	‘Daarvoor	moeten	we	echt	over	de	grens	kijken,	naar	München	bijvoor-

beeld,	en	Stockholm.	Dat	hebben	we	hier	nog	niet’	klinkt	het	uit	de	zaal.	Kalshoven	speelt	advocaat	van	de	

duivel:	‘kan	dat	niet	zonder	al	dat	Europese	geld?’.	Maar	voorlopig	houdt	het	nationale	geld	houdt	echt	op	

aan	de	grens:	de	euro’s	uit	Den	Haag	moeten	in	Nederland	worden	besteed.	De	focus	is	nationaal,	en	Den	

Haag	ziet	de	regio’s	over	het	hoofd,	beaamt	De	Lange.	‘Met	Europees	geld	kun	je	een	begin	maken	en	laten	

zien	dat	één	plus	één	plus	één	niet	drie	maar	vier	of	vijf	kan	zijn.’	

Conclusie

Paul	Tang	gaf	tijdens	het	debat	al	aan	dat	het	belangrijk	dat	de	VNG	en	de	Europarlementariërs	in	gesprek	

gaan en blijven. Europese wet- en regelgeving en recht raken steeds meer met elkaar vervlochten en de im-

pact van Brussel wordt lokaal meer en meer merkbaar. 

Bestuurders hebben de Europarlementariërs tijdens dit debat verschillende voorbeelden kunnen voorleggen 

hoe Europa het hen op lokaal niveau moeilijk kan maken, maar ook hoe ze er bij gebaat zijn dat er subsidies 

maar ook wetgeving uit Brussel komt. 

De verbinding aan gaan tussen het Europese parlement en gemeenten werdook door VNG-voorzitter Jor-

ritsma benadrukt. Zij stelt voor om de samenwerking zoals die er al is met de zittende Europarlementariërs Es-

ther	de	Lange	en	Bas	Eickhout	voort	te	zetten,	maar	ziet	ook	graag	de	andere	kandidaten	weer	terug	als	ze	

eenmaal gekozen zijn. 
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VNg
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de koepelorganisatie van alle Nederlandse gemeenten. 

De VNG is de vereniging van en voor iedereen, die bestuurlijk en ambtelijk in de Nederlandse gemeenten 

werken.	Haar	missie:	‘Samen	met	alle	gemeenten	stáát	de	VNG	voor	kracht	en	kwaliteit	van	het	lokale	be-

stuur’.	De	VNG	heeft	in	Brussel	een	kantoor,	gevestigd	in	The House of European Cities, Municipalities and 

Regions,	en	van	waaruit	een	viertal	lobbyisten	werken.	De	VNG	werkt	samen	met	veel	andere	organisaties	

en is o.a. lid van de Europese koepel van verenigingen, de Council of European Municipalities and Regions 

(CEMR) en de mondiale koepel United Cities and Local Governments (UCLG). 
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