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Brussel Interview Jeroen Steeghs

Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der  
Nederlanden bij de Europese Unie

‘De Brusselse ogen en oren  
van Nederland’

Aan de Avenue de Cortenbergh in hartje Brussel zetelt de 

Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der 

Nederlanden bij de Europese Unie, kortweg ook wel PV EU 

genoemd. Deze stapsteen richting Europa speelt een belangrijke 

rol in de Nederlandse belangenbehartiging en is daarmee een vaste 

partner voor het Vewin-bureau in Brussel. Tijd dus voor een nadere 

kennismaking.

Onder leiding van Permanent Vertegen-

woordiger ambassadeur Pieter de Gooijer 

behartigen hier ambtenaren van vrijwel 

alle ministeries en andere onderdelen van 

onze nationale overheid de Nederlandse 

belangen in de Europese Unie. 

De PV EU is als het ware een vooruitgescho-

ven post van de Nederlandse overheid in 

Brussel. Het dagelijkse werk van de PV EU 

bestaat uit onderhandelen en lobbyen na-

mens Nederland in de Europese Unie. Dat 

betekent dat de medewerkers, ieder op hun 

specifieke werkterrein, dagelijks in contact 

staan met de vertegenwoordigers van de an-

dere lidstaten van de Unie, met de Europese 

Commissie en het Europees Parlement. 

De PV EU werkt onder andere op de ter-

reinen juridische en institutionele zaken, 

sociale zaken en werkgelegenheid, verkeer 

en waterstaat, internationale samenwer-

king & handel, enzovoort. Op verschillen-

de onderwerpen werkt het Vewin-bureau 

Brussel nauw samen met de PV EU. Wij 

vroegen Jeroen Steeghs, hoofd van de afde-

ling Milieu- en natuurbeleid, naar de werk-

wijze van zijn organisatie en welke dossiers 

momenteel spelen op watergebied.

Steeghs: ‘Het overgrote deel van de wet-

geving op het gebied van bijvoorbeeld 

milieu en natuur komt uit Brussel. De PV 

EU verzorgt de Nederlandse inbreng in de 

onderhandelingen daarover. Het is dus van 

belang dat we goed weten wat er in Brussel 

speelt en wat de plannen van de Commissie 

en van het Parlement zijn. Daarnaast onder-

zoeken we wat de standpunten zijn van de 

overige lidstaten, en of Nederland samen 

met hen kan optrekken. Wij onderhouden 

ook nauwe contacten met in Brussel verte-

genwoordigde bestuurlijke en maatschap-

pelijke organisaties, zoals de Nederlandse 

provincies en gemeenten, brancheorgani-

saties, ngo’s en bedrijven. Op het moment 

spelen er trouwens in de Raad geen dossiers 

op drinkwatergebied.’

Met het verdrag van Lissabon heeft het 

Europees Parlement meer bevoegdheden ge-

kregen. Heeft dit veel veranderd voor jullie werk?
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Steeghs: ‘Het Europees Parlement is inderdaad nu op bijna alle 

Europese beleidsterreinen medewetgever geworden. De meeste 

Europese wetgeving kan alleen maar tot stand komen in onder-

handeling met en met instemming van het Europarlement. Dit be-

tekent ook dat onze contacten met het Parlement veel intensiever 

zijn geworden. Op mijn werkterrein – milieu, klimaat en natuur – 

heeft het verdrag van Lissabon echter niet zo veel veranderd: het 

Europees Parlement heeft daar al meer dan 20 jaar medebeslis-

singsrecht.’

Nederland zal in de eerste helft van 2016 het voorzitterschap van 

de Europese Raad bekleden. In hoeverre bereidt Nederland zich daar nu 

al op voor? 

Steeghs: ‘Hoewel het begin van ons voorzitterschap nog tweeën-

half jaar weg is, zijn de voorbereidingen inderdaad al begonnen. 

Ze bevinden zich vooral in een verkennend stadium. Voor het be-

noemen van Nederlandse prioriteiten op milieugebied is het nog 

te vroeg. De nadruk zal in eerste instantie toch vooral liggen op 

gewoon een goede voorzitter zijn; het oppakken en verder brengen 

van de zaken die zich aandienen.’

‘Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft met ingang van 

1 oktober jl. een coördinator voor het voorzitterschap aangewezen. 

De komende maanden zal een inventarisatie worden gemaakt van 

milieu-onderwerpen die mogelijkerwijs op ons bord kunnen ko-

men. In dit verband is het ook belangrijk rekening te houden met 

de speerpunten van het Europees Parlement na de verkiezingen 

van mei volgend jaar en van de nieuwe Commissie die in het najaar 

van 2014 aantreedt. Ik denk zelf dat in ieder geval de volgende 

grote thema’s zich zullen aandienen: groene groei, circulaire eco-

nomie en afval; en het EU klimaat- en energiebeleid.’

Als drinkwaterbedrijven vinden wij het belangrijk dat er een 

Europese strategie komt voor bodembeleid. Welke aanknopingspun

ten ziet u in andere wetgeving om een zekere mate van bodembescherming 

te bewerkstelligen?
Steeghs: ‘Nederland is op subsidiariteits- en proportionali-

teitsgronden gekant tegen een Europese bodemrichtlijn. Dit 

betekent niet dat Nederland van mening is dat Europees bo-

dembeleid niet gewenst is. Integendeel, Nederland heeft er 

belang bij dat ook in andere Europese landen een duurzaam 

bodembeleid gevoerd wordt, onder andere vanwege het ont-

staan van een level playing field (bodemverontreiniging), de 

grensoverschrijdende gevolgen voor met name waterhuishou-

ding en de voedselveiligheid. Daarom pleit Nederland voor 

aanpassing van de EU-bodemstrategie, het uitwisselen van 

‘best practices’, en het helpen van lidstaten bij het formule-

ren van eigen bodembeleid en uitvoeren van maatregelen.’  

‘In veel Europese wet- en regelgeving zijn aanknopingspunten te vin-

den om bodembescherming te bewerkstelligen. Je hoeft maar te den-

ken aan de regelgeving op gebied van water (zoals de Kaderrichtlijn 

water, de Drinkwaterrichtlijn en de Grondwaterrichtlijn), afval, 

chemische stoffen, voorkomen van industriële verontreiniging, 

natuurbescherming, pesticiden, en landbouw.’

In november 2012 presenteerde de Europese Commissie haar 

Blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren. Nederland 

werd met name aangesproken op het hoge aantal uitzonderingen 

en het feit dat landbouw nog steeds voor grote problemen zorgt in 

ons land. Hoe staat Nederland ten opzichte van de andere EUlidstaten? En 

welke maatregelen gaat Nederland nemen?

Steeghs: ‘Nederland is niet de enige lidstaat waar nog een op-

gave ligt om de doelen van het EU-waterbeleid te halen. Door de 

vele maatregelen die reeds genomen zijn, is de toestand van het 

Nederlandse water de afgelopen jaren verbeterd. Het is de ambi-

tie van de regering om de doelen van de Kaderrichtlijn te halen. 

Nederland maakt daarbij gebruik van de ruimte die de Europese 

regelgeving biedt, zoals het faseren tot 2027.’

 

‘De landbouwsector zorgt nog voor problemen voor de kwaliteit 

van ons oppervlakte- en grondwater. Maar ook hier geldt dat het 

generieke beleid voor meststoffen en gewasbeschermingsmidde-

len vruchten afwerpt. De concentraties nutriënten dalen, hoewel 

niet overal voldoende. Daarom zijn met de agrarische sector aan-

vullende maatregelen overeengekomen om de grote milieudruk 

van het huidige mestoverschot weg te nemen. De bijdrage van de 

sector is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De aanvullende maat-

regelen van de sector zijn een belangrijke bouwsteen voor het 

Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (periode 2014-2017), dat 

zich richt op een beter evenwicht in de mestmarkt. De Europese 

Commissie zal moeten beoordelen of het Actieprogramma toerei-

kend is, of dat daarnaast nog generieke aanscherping van fosfaat-

gebruiksnormen nodig is.’

Hoe ervaart u de samenwerking met het Vewinbureau in Brussel?

Steeghs: ‘De samenwerking met het Vewin-bureau in Brussel is 

prima. We hebben regelmatig contact en we weten elkaar goed 

te vinden. Ik vind dit soort contacten erg belangrijk, om voeling 

te houden met wat er speelt en te weten hoe een sector, die in 

Nederland een essentiële publieke dienst verleent, aankijkt te-

gen Brusselse regelgeving. Door samen te werken versterken we 

elkaars inzet en zijn we effectiever in het bereiken van onze geza-

menlijke doelstellingen.’

Jeroen Steeghs, hoofd afdeling Milieu en natuurbeleid, PV EU.


