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De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 heeft 
kennisgenomen van de brieven van 28 maart 2022 waarmee de geanno-
teerde agenda’s van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad 
(OJCS-Raad) voor het onderdeel Sport2 en voor het onderdeel Jeugd3 zijn 
aangeboden. De leden van de PVV-fractie hebben hierover een tweetal 
vragen. 

Naar aanleiding hiervan is op 12 april 2022 een brief gestuurd aan de 
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De Staatssecretaris heeft op 4 mei 2022 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport,
De Boer 

1 Samenstelling:
Ganzevoort (GL), Gerkens (SP), Van Dijk (SGP), Van Hattem (PVV), Oomen-Ruijten (CDA), 
Rombouts (CDA), Bredenoord (D66), Koole (PvdA), De Bruijn-Wezeman (VVD), 
Baay-Timmerman (50PLUS), A.J.M. van Kesteren (PVV), Klip-Martin (VVD) (voorzitter), Vos 
(VVD), Dessing (FVD), Van Gurp (GL), Prast (PvdD), Van Pareren (Fractie-Nanninga) (ondervoor-
zitter), Prins (CDA), Vendrik (GL), Verkerk (CU), De Vries (Fractie-Otten), Van der Voort (D66), 
Keunen (VVD), Hermans (Fractie-Nanninga), Raven (OSF) en Karakus (PvdA).

2 Kamerstukken I 2021/22, 21 501-34, B.
3 Kamerstukken I 2021/22, 21 501-34, A.
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT  

Aan Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Den Haag, 12 april 2022 

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft 
met belangstelling kennisgenomen van de brieven van 28 maart 2022 
waarmee de geannoteerde agenda’s van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- 
en Sportraad (OJCS-Raad) voor het onderdeel Sport4 en voor het 
onderdeel Jeugd5 zijn aangeboden. De leden van de PVV-fractie hebben 
hierover een tweetal vragen. 

Op de agenda voor de Sportraad van 4 april 2022 staan onder meer de 
Raadsconclusies over de bijdrage van sport aan duurzame ontwikkeling 
en gedragsverandering. Sport kan helpen bij het behalen van de 
duurzaamheidsdoelen. Sport wordt gezien als een goed podium voor de 
duurzaamheidsambities en voor het versterken van inclusie en tolerantie. 
Klimaatverandering heeft een negatief effect op de sportbeoefening en 
vice versa. De Raad is dan ook van mening dat sport moet worden ingezet 
om de zogenaamde Sustainable Development Goals (de SDG’s) te 
bereiken. 

Op de agenda voor de Jeugdraad van 5 april 2022 staan onder meer de 
Raadsconclusies over het betrekken van jongeren als facilitators voor 
verandering om de leefomgeving te beschermen. Deze Raadsconclusies 
sluiten aan bij de EU-Jeugdstrategie 2019–2027, de VN-Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling, waarin jongeren worden gezien als cruciale 
aanjagers van verandering, de Europese Green Deal en het Klimaatak-
koord van Parijs. Nederland erkent de rol die jongeren kunnen spelen en 
is daarom voornemens om studenten «groene» vaardigheden bij te 
brengen en kritisch na te laten denken over duurzaamheid, waardoor zij 
kunnen bijdragen aan een groene economie en aan het verwezenlijken 
van de duurzaamheidstransities. Nederland pleit er echter ook voor dat in 
de Raadsconclusies rekening wordt gehouden met diversiteit in bevoegd-
heden binnen lidstaten en met het subsidiariteits- en proportionaliteitsbe-
ginsel. 

De leden van de PVV-fractie krijgen graag verduidelijkt waarom de 
OJCS-Raad voornamelijk gericht is op implementatie van de Green Deal 
en het Klimaatakkoord van Parijs via de sport en het onderwijs, en 
nauwelijks op het kritisch nadenken over de consequenties en de impact 
van de Green Deal en het Klimaatakkoord van Parijs. 

Zij vernemen ook graag in hoeverre in de geannoteerde agenda’s van de 
OJSC-Raad rekening wordt gehouden met diversiteit, subsidiariteit en 
proportionaliteit. 

De leden van de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport zien uw reactie met belangstelling tegemoet en ontvangen deze 
graag voor 7 mei 2022. 

4 Kamerstukken I 2021/22, 21 501-34, B.
5 Kamerstukken I 2021/22, 21 501-34, A.
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Een gelijkluidende brief wordt gestuurd naar de Minister voor Langdurige 
Zorg en Sport 

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport,
T. Klip-Martin 
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, 
WELZIJN EN SPORT  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 4 mei 2022 

Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister voor Langdurige Zorg en 
Sport, de antwoorden op de vragen van de Vaste Commissie Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport inzake de brieven van 28 maart 2022 waarmee 
de geannoteerde agenda’s van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en 
Sportraad (OJCS-Raad) voor het onderdeel Sport en voor het onderdeel 
Jeugd zijn aangeboden. 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M. van Ooijen 
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I Vragen en opmerkingen uit de fracties  

Inbreng van de leden van de PVV-fractie 

Op de agenda voor de Sportraad van 4 april 2022 staan onder meer de 
Raadsconclusies over de bijdrage van sport aan duurzame ontwikkeling 
en gedragsverandering. Sport kan helpen bij het behalen van de 
duurzaamheidsdoelen. Sport wordt gezien als een goed podium voor de 
duurzaamheidsambities en voor het versterken van inclusie en tolerantie. 
Klimaatverandering heeft een negatief effect op de sportbeoefening en 
vice versa. De Raad is dan ook van mening dat sport moet worden ingezet 
om de zogenaamde Sustainable Development Goals (de SDG’s) te 
bereiken. 

Op de agenda voor de Jeugdraad van 5 april 2022 staan onder meer de 
Raadsconclusies over het betrekken van jongeren als facilitators voor 
verandering om de leefomgeving te beschermen. Deze Raadsconclusies 
sluiten aan bij de EU-Jeugdstrategie 2019–2027, de VN-Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling, waarin jongeren worden gezien als cruciale 
aanjagers van verandering, de Europese Green Deal en het Klimaatak-
koord van Parijs. Nederland erkent de rol die jongeren kunnen spelen en 
is daarom voornemens om studenten «groene» vaardigheden bij te 
brengen en kritisch na te laten denken over duurzaamheid, waardoor zij 
kunnen bijdragen aan een groene economie en aan het verwezenlijken 
van de duurzaamheidstransities. Nederland pleit er echter ook voor dat in 
de Raadsconclusies rekening wordt gehouden met diversiteit in bevoegd-
heden binnen lidstaten en met het subsidiariteits- en proportionaliteitsbe-
ginsel. 

De leden van de PVV-fractie krijgen graag verduidelijkt waarom de 
OJCS-Raad voornamelijk gericht is op implementatie van de Green Deal 
en het Klimaatakkoord van Parijs via de sport en het onderwijs, en 
nauwelijks op het kritisch nadenken over de consequenties en de impact 
van de Green Deal en het Klimaatakkoord van Parijs. 

Zij vernemen ook graag in hoeverre in de geannoteerde agenda’s van de 
OJSC-Raad rekening wordt gehouden met diversiteit, subsidiariteit en 
proportionaliteit. 

II Reactie van de Staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport  

Beantwoording van de inbreng van de leden van de PVV-fractie 

De leden van de PVV-fractie krijgen graag verduidelijkt waarom de 
OJCS-Raad voornamelijk gericht is op implementatie van de Green Deal 
en het Klimaatakkoord van Parijs via de sport en het onderwijs, en 
nauwelijks op het kritisch nadenken over de consequenties en de impact 
van de Green Deal en het Klimaatakkoord van Parijs. 

Antwoord kabinet: 

Het Franse voorzitterschap heeft het initiatief genomen om in de vorm van 
raadsconclusies tijdens de Jeugd- en Sportraad stil te staan bij de impact 
van jeugd en sport op duurzame ontwikkeling en het vergroten van de 
bewustwording over milieu- en klimaatkwesties. Duurzaamheid en sport 
zijn belangrijk voor Frankrijk. Ze willen de Olympische Spelen 2024 in 
Parijs zo duurzaam mogelijk organiseren. De raadsconclusies Sport 
sluiten ook aan op internationale ambities van de Fransen op sportgebied. 
De raadsconclusies Jeugd geven gehoor aan de wens van jongeren zelf 
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om zich actief bezig te houden met duurzame ontwikkelingskwesties. 
Hiermee wordt ook rekening gehouden met de ideeën van jongeren uit de 
EU Jeugddialoog en in bijzonder het jeugddoel «Duurzaam groen Europa» 
(Sustainable Green Europe). 

Het kabinet steunt de aanbevelingen uit de Raadsconclusies. Voor een 
goede sportbeoefening is een gezonde omgeving nodig, de huidige 
klimatologische en milieuomstandigheden zijn echter steeds minder 
gunstig voor tal van sporten en vormen van lichaamsbeweging. Het 
kabinet vindt verduurzaming van de sportsector en grote sportevene-
menten dan ook van belang. Tevens hecht het waarde aan zinvolle 
jongerenparticipatie bij het maken van klimaat- en milieubeleid en 
benadrukt de relevantie van het thema duurzaamheid in het onderwijs. 

Zij vernemen ook graag in hoeverre in de geannoteerde agenda’s van de 
OJSC-Raad rekening wordt gehouden met diversiteit, subsidiariteit en 
proportionaliteit. 

Antwoord kabinet: 

Geannoteerde agenda’s gaan in op de thema’s die op de Raad worden 
geagendeerd. Afhankelijk van de agenda kan dit betrekking hebben op 
diverse instrumenten, waaronder Europese wet- en regelgeving alsook 
Raadsconclusies. Ook de onderwerpen kunnen divers zijn, en worden in 
de eerste plaats geïnitieerd door het roulerend voorzitterschap. Raadscon-
clusies zijn niet bindend en bevatten aanbevelingen die kunnen worden 
gezien als uitnodigingen aan lidstaten, de Europese Commissie, en soms 
ook aan sectoren (bijvoorbeeld de sportsector of jongerenorganisaties). 
Het staat lidstaten vrij deze aanbevelingen al dan niet over te nemen. In 
haar appreciatie van zowel EU wet- en regelgeving als van dergelijke 
Raadsconclusies houdt het kabinet altijd rekening met het subsidiariteits- 
en proportionaliteitsbeginsel.
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