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Geachte heer Blok,

De vaste commissie voor Europese Zaken heeft in haar vergadering van 23 februari jl. gesproken
over uw brief van 5 februari 2021 in reactie op de commissiebrief d.d. 21 januari 2021 inzake de uitvoering van de motie van het lid Koole c.s. 35.403, G.1
De commissie heeft met teleurstelling kennisgenomen van uw antwoord. Dit geldt in het bijzonder
voor het voornemen van de regering zich in te zetten voor publieksdiscussies in Nederland “tijdens –
en aldus niet voorafgaand aan de Conferentie.” U merkt daarbij in de brief meerdere keren op dat u
conform de motie handelt.
Graag wijst de commissie er in dit verband op dat in de overwegingen van de motie Koole c.s. van 3
november 2020 expliciet de noodzaak wordt overwogen “de publieksdiscussie daarover zo spoedig
mogelijk op te starten.” Inmiddels zijn drie maanden verstreken en geeft u aan pas tijdens de Conferentie publieksdiscussies te willen starten. Daarnaast wordt in de motie overwogen dat het van
groot belang is dat ook de inwoners van Nederland goed “op de hoogte zijn” van de verschillende
voornemens van de Europese Commissie in deze tijden van een meervoudige crisis. Anders gezegd,
alvorens de Conferentie start, moeten de Nederlandse burgers zijn geïnformeerd en betrokken zijn
bij hetgeen de Europese Commissie overweegt en van plan is. Zo bovenstaande overwegingen uit de
motie bij de regering nog ruimte voor een andere uitleg laten bestaan, dan wijst de commissie u er
op dat de eerste indiener van de motie tijdens de beraadslagingen op 3 november 2020 volstrekt
helder is geweest dat met de motie werd gevraagd om het entameren van een publieksdiscussie
voorafgaand aan de Conferentie: “Daarom pleit ik voor het komen tot een publieksdiscussie, voorafgaande aan de te verwachten conferentie over Europa, waarbij de regering het initiatief neemt om
het publiek goed te informeren. Dit dient evenwichtig te gebeuren — dus ook met de tegengeluiden
— zodat we met z'n allen goed die discussie kunnen voeren over de toekomst van Europa. Die discussie dient niet alleen te worden gevoerd met het parlement, waar de minister op wees, maar ook
met het publiek als geheel. Daarvoor heb ik een motie voorbereid. Ik zou die nu willen voorlezen, als
dat mag, voorzitter.”
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Gelet op deze strekking en bedoeling van de motie, verzoekt de commissie u op korte termijn aan te
geven hoe de regering voornemens in Nederland de publieksdiscussies voorafgaand aan de Conferentie te entameren en te bevorderen.

Hoogachtend,

M.G.H.C. Oomen-Ruijten
Voorzitter van de vaste commissie
voor Europese Zaken

