
Europa Specials



Introductie
In de aanloop naar de Europese Verkiezingen van mei 2019 zijn honderden

CDA-leden met elkaar in gesprek gegaan over de Europese Unie tijdens

provinciaal georganiseerde 'Europa Specials'.  

Bij de bijeenkomsten in april, mei en juni 2018 werden nieuwe ideeën

uitgewisseld, werden de zorgen over Europa besproken en werd er actief

meegedacht over de toekomst van de Europese Unie. Het doel van de

Europa Specials was om input op te halen voor het Europees

verkiezingsprogramma. 



Thema's
Bij iedere Europa Special stond een voor de provincie relevant thema

centraal. Zo koos de provincie Noord-Holland voor het thema 'Economie en

Toerisme', de provincie Friesland voor het thema 'Duurzaamheid' en werd

bij provincie Limburg de samenwerking in de grensregio besproken. Al met

al kenden de Europa Specials grote verschillen wat betreft de gekozen

thema's, maar in alle Specials stond de verbinding tussen Europees,

nationaal en provinciaal centraal.  

Gelderland - Europa & voedselveiligheid 

Noord-Holland - Europa & toerisme 

Drenthe - Europa & plattelandsontwikkeling 

Groningen - Europa & de staat van de rechtsstaat 

Noord-Brabant - Europa & grensregio’s 

Limburg - Europa & grensregio’s 

Utrecht - Europa & innovatie 

Zuid-Holland - Europa & transport 

Friesland - Europa & duurzaamheid 

Zeeland - Europa & innovatie 

Overijssel - Europa & een blik in de toekomst 



Inhoud Europa Specials
De Europa Specials bevatten verschillende onderdelen die allemaal worden

geleid door een enthousiaste gespreksleider. Na een korte opening van de

gespreksleider zorgde een leuke Europa quiz voor interactie in de zaal en

kon er een CDA500 Wildcard gewonnen worden.  

Sommige provincies kozen ervoor om na de quiz een ¨Europa raakt ons

allemaal¨ speech te laten plaatsvinden. Zo hield in de provincie Zeeland

CDA Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch een speech over hoe belangrijk

Europa was voor ons dagelijks leven.  

In elke Europa Specials was geruime tijd gereserveerd voor een

vraaggesprek met de zaal. Tijdens dit vraaggesprek werd het publiek

gevraagd wat zij van de Europese Unie vonden en wat er in het Europees

verkiezingsprogramma moet komen te staan. Met behulp van de app

Mentimeter werden vragen aan de zaal gesteld, bijvoorbeeld over wat voor

hen de positieve en en negatieve punten van de EU zijn.  

De hoofdspreker bij iedere Europa Special was een CDA

Europarlementariër. Hij of zij gaf een reactie op het vraaggesprek met de

zaal en vertelde hoe Europees beleid vaak dichter bij mensen staat dan we

denken. Ook hielp de Europarlementariër mythes over de EU te ontrafelen

en terug te brengen tot de feiten. In een tafelgesprek met de gespreksleider

en provinciale politici of experts kwam tot slot naar boven hoe Europese,

nationale, provinciale en lokale overheden vaak samenwerken aan

hetzelfde doel, en werden ideeën geopperd over hoe ze elkaar nog meer

kunnen versterken in de toekomst. Ook waren nationale politici, provinciale

politici, lokale politici, bestuursleden en thema experts aanwezig om een

goede verbinding te leggen van Europa tot de provincie. 



Politici 
Hoofdsprekers Eurodelegatie 

Wim van de Camp 

Esther de Lange 

Jeroen Lenaers 

Annie Schreijer-Pierik 

Lambert van Nistelrooij



Politici 

Ruth Peetoom 

Wopke Hoekstra 

Jaco Geurts 

Pieter Omtzigt 

Anne Kuik 

Hanke Bruins Slot 

Mustafa Amhaouch 

Nationale sprekers



Resultaten #1

Wat draagt de EU bij aan uw leven? 

Aan de hand van vier verschillende vragen werd tijdens een Europa Special

het debat gevoerd. Hieronder kunt de meest genoemde antwoorden vinden

‘Vakanties zonder grenscontrole’ was het meest genoemde antwoord op

deze open vraag. Ook andere zichtbare effecten zoals ‘Welvaart’ en ‘de

Euro’ werden vaak benoemd. Verder worden ook ‘carrièrekansen’ of

‘goedkoop internetten’ als positief aangedragen. 

Op vakantie zonder 
grenscontroles (28x)

Welvaart (21x)

Euro (20x)

Vrije markt voor 
goederen (13x) Vrijheid (16x) Vrede (9x)

Open Grenzen (7x)

Stabiliteit (3x)
Welzijn (3x)



Resultaten #2

De verdeeldheid en de grote diversiteit aan waarden zijn zorgpunten als het

gaat om de EU. En ook de stabiliteit van de Europese Unie werd genoemd

als een grote zorg. Dit zijn onderwerpen waar we in het CDA aandacht aan

moeten geven voor een toekomstbestendig Europa. 

Teveel
bureaucratie en
regelgeving (5x)

Verdeeldheid in de 
EU (13x)

Stabiliteit van de
Europese Unie (18x)

Populisme (5x)

Voortbestaan(4x)

Stabiliteit van deeuro (9x)

Democratischtekort (3x)

 Onbeheersbaar(3x)

Wat zijn uw zorgen over de Europese Unie? 

Te groot (14x)



Resultaten #3

Meerdere keren wordt gevraagd om de migratieproblematiek te adresseren

in het verkiezingsprogramma. Ook ‘duurzaamheid’ en ‘de verhuizing naar

Straatsburg’ zijn belangrijke thema´s.  

Stimuleren vangezamenlijkeduurzameinvesteringen (11x)
Duidelijk Europees 

migratiebeleid (16x)

 Stoppen verhuizing
tussen Straatsburg

en Brussel (5x)

Wat moet er in het Europees
Verkiezingsprogramma? 

Christen- democratisch verhaal van hoop en perspectief (4x)

Voordelen van de

EU voor Nederland

benoemen (6x)

Burgers betrekken
bij de EU (4x)



Resultaten #4
Beschrijf de Europese Unie in 1 woord:

Te zien valt dat woorden zoals ‘Samenwerking’, ‘Vrede’, ‘Vrijheid’,

‘Veiligheid’ en ‘Toekomst’ als kernwoorden beschreven kunnen worden. Ook

‘Bureaucratie’ of ‘Duur’ werden verschillende keren genoemd.  




