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en mag dus in de GFT-bak. 
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‘Tevreden over voortgang 
met waterdossiers’
De minister van Infrastructuur en Milieu, 
Melanie Schultz van Haegen, heeft aangege-
ven na de verkiezingen niet terug te keren 
als bewindspersoon of Kamerlid. Speciaal 
voor Waterspiegel blikt ze terug op de ont-
wikkelingen tijdens haar regeerperiode in de 
waterdossiers uit haar portefeuille. ‘Over het 
algemeen ben ik tevreden met de voortgang 
op de waterdossiers. Op het gebied van water 
zijn er veel onderwerpen waar we trots op 
mogen zijn.’

‘Hoog tijd voor integraal 
Europees landbouw- en 
milieubeleid’
De mestproblematiek beperkt zich niet 
tot Nederland. Zo heeft de Europese Com-
missie onlangs Duitsland aangeklaagd bij 
het Europese Hof van Justitie, omdat het 
land de Nitraatrichtlijn niet goed naleeft. 
Een bijzondere stap, zeker als het gaat om 
milieuwetgeving. Claudia Castell-Exner, 
adjunct-directeur van de Duitse organisa-
tie van water- en gasbedrijven DGVW en 
vicepresident van de Europese koepelorga-
nisatie van waterbedrijven, EurEau, zet de 
situatie in Duitsland op een rijtje. 
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‘Landbouwbeleid moet bij-
dragen aan milieudoelen’

Terwijl in Den Haag de formatie in volle 
gang is, gaat in Brussel het parlementaire 
werk gewoon door. Zo wordt er gewerkt aan 
de herziening van het zesde Actieprogram-
ma Nitraatrichtlijn, en is er gestart met de 
voorbereidingen voor het nieuwe Gemeen-
schappelijk Landbouwbeleid. Bas Eickhout, 
Europarlementslid en delegatieleider voor 
GroenLinks, geeft zijn visie op vragen rond-
om de mestproblematiek. ‘Er is behoefte aan 
een nieuw, integraal en circulair Europees 
landbouwbeleid.’
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