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Geachte heer Hoekstra,  

 

De vaste commissie voor Europese Zaken heeft in haar vergadering van 18 oktober 2022 gesproken 

over uw brief van 14 oktober 2022 inzake de uitvoering van de, zogenaamde, motie Koole II1. Het 

betreft hier de motie-Koole (PvdA) c.s. over een meerjarig plan om Nederlandse burgers actief en 

evenwichtig te informeren over de Europese Unie.2 De commissie heeft daarover de volgende vra-

gen. 

 

De commissie heeft met belangstelling kennisgenomen van uw brief over de uitvoering van de motie 

Koole II. De commissie waardeert het feit dat deze brief meer informatie verschaft over die uitvoe-

ring dan in de brief van 8 juli 20223 stond, al vroeg de motie4 dit reeds te doen bij de presentatie 

van de begroting Buitenlandse Zaken 2023. 

 

Het kabinet ziet het als zijn taak, zo stelt de brief van 14 oktober jl., om de burger bij de Europese 

Unie te betrekken door deze te informeren, actief te luisteren naar wat de burger van de Unie ver-

wacht en draagvlak te creëren. Hiertoe zal het kabinet zich, zo stelt het, de komende jaren blijven 

inzetten op een aantal activiteiten om burgers beter te informeren over en te betrekken bij de Euro-

pese beleidsvorming. De commissie heeft daar in het algemeen waardering voor, net als voor het 

feit dat voor 2023 en 2024 in totaal 1.200.000 euro begroot is en er ‘tussentijds’ een evaluatie zal 

plaatsvinden om te bezien of bepaalde instrumenten kunnen worden omgezet naar een structureel 

programma ‘om zo de burger blijvend te betrekken, te informeren en actief te luisteren naar wat de 

burger van de Unie verwacht’.  

 

 
1 Kamerstukken I, 2022/23, 35.982, K. 
2 Kamerstukken I, 2022/23, 35.982, G. 
3 Kamerstukken I, 2021/22, 35.508, V. 
4 Kamerstukken I, 2021/22, 35.982, G. 
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Zij is echter van mening dat de gekozen instrumenten (‘de burgerdialogen en de communicatiestra-

tegie’), waarvoor genoemd bedrag is bedoeld, slechts zeer ten dele aan de motie Koole II tegemoet 

komen.  

 

Ten eerste is er nu geld uitgetrokken voor twee jaren. De motie vraagt echter om ‘een meerjarig 

plan’. Twee jaar is de meest minimale uitleg van ‘meerjarig’, aldus de commissie. Maar misschien 

bedoelt u met de zinsnede in de brief over een tussentijdse evaluatie ‘om te bezien of bovenstaande 

instrumenten kunnen worden omgezet naar een structureel programma’ dat er in elk geval een 

structureel programma komt, maar wordt bezien of dat op basis van genoemde instrumenten kan. 

Kan u bevestigen dat er inderdaad een structureel programma komt? 

 

Ten tweede de gekozen instrumenten, waarvoor het bedrag van 1.200.000 euro voor twee jaar 

wordt uitgetrokken: de burgerdialogen en de communicatiestrategie. De motie verzoekt de regering 

‘om de Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese Unie en de ambi-

tie van Nederland daarbij’. De nu voorgestelde burgerdialogen zijn vooral gericht op het ophalen van 

inzichten van burgers en niet op het informeren van zoveel mogelijk burgers. Het voornemen is om 

in totaal 24 kleinschalige burgerdialogen te organiseren in het hele land, waarvan de resultaten wor-

den verzameld en gebundeld aan de betrokken bewindspersonen worden aangeboden. Dit is geen 

publieksdiscussie waarin zoveel mogelijk Nederlanders actief worden geïnformeerd en is dus niet in 

lijn met de motie Koole II, aldus de commissie. Zij vraagt waarom hier niet voor is gekozen. 

 

De voorziene ‘communicatiestrategie’ heeft ‘als focus het informeren over de EU en de interactie met 

de Nederlandse burgers’, als ondersteuning van die burgerdialogen. De commissie vraagt of u kan 

aangeven op welke Nederlanders, buiten de deelnemers aan de kleinschalige burgerdialogen, deze 

strategie zich richt en wat de inhoud van deze strategie is. 

 

De motie vraagt om de Nederlandse burgers ‘evenwichtig’ te informeren ‘over zowel de “voors” als 

de “tegens” van Europese samenwerking’, omdat het door de regering gewenste creëren van draag-

vlak alleen zo duurzaam kan slagen. De commissie vraagt op welke manier de regering het even-

wichtige karakter van de informatie kan garanderen. Ligt het daarbij niet voor de hand om een der-

gelijke brede en evenwichtige informatiecampagne te beleggen bij deskundige, neutrale instellin-

gen? Als voorbeeld zou gedacht kunnen worden aan het structureel faciliteren van een onafhanke-

lijke informatieve en voor een breed publiek toegankelijke website over de activiteiten van de Euro-

pese Unie, gecombineerd met het regelmatig en structureel in het gehele land organiseren van pu-

blieksdiscussies volgens een De Balie-format, aldus de commissie. 

 

De commissie voor Europese Zaken ziet uw reactie op bovengenoemde vragen met belangstelling 

tegemoet en ontvangt deze graag binnen vier weken na dagtekening van deze brief. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, 

M.G.H.C. Oomen-Ruijten 


