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Evaluatie uitvoering
EU-milieubeleid

NEDERLAND

Europa heeft ambitieuze wetgeving en beleidsmaatregelen om de kwaliteit van lucht en water te verbeteren, de circulaire
economie te bevorderen, recyclingpercentages te verhogen en de natuur te beschermen. Om onze milieudoelstellingen te
halen, is het essentieel dat die ook daadwerkelijk worden toegepast. Daarom heeft de Europese Commissie de evaluatie
uitvoering milieubeleid (Environmental Implementation Review – EIR) geïntroduceerd. Dat is een instrument dat landen helpt
om systematische belemmeringen voor milieu-integratie aan te pakken door de oorzaken van een slechte uitvoering in kaart te
brengen. De EIR bestaat uit een regelmatige cyclus van analyse, dialoog en peer-to-peerondersteuning. Deze factsheet is een
samenvatting van de resultaten van het tweede EIR-pakket dat in april 2019 is gepubliceerd.

Landenprofiel
Nederland is een dichtbevolkt, laaggelegen land
met weinig natuurlijke bronnen. Nederland heeft
een gedegen langetermijnplanning, de wil om nieuwe benaderingen te onderzoeken en over het algemeen een goede reputatie wat betreft het implementeren van EU-milieuwetgeving, ondersteund
door een innovatief beleid op meerdere niveaus.
Naast andere zorgen brengt de zeer intensieve
landbouw in het hele land specifieke uitdagingen
met zich mee die moeten worden aangepakt, maar
ook kansen die moeten worden benut.

Belangrijkste vooruitgang EIR 2019
✚✚ Wat betreft waterkwaliteit, is er enige vooruitgang te zien in het reduceren
van de concentratie voedingstoffen en eutrofiëring (vermesting) in en
van het water.
✚✚ In de luchtkwaliteit is er ook enige vooruitgang geboekt met de voort
durende en gestage vermindering van emissies in de lucht in voorgaande
jaren. Innovatieve oplossingen om verkeersproblemen op te lossen worden getest in een aantal steden en helpen het gebruik van oudere dieselauto’s verminderen, wat een positief effect heeft op de luchtkwaliteit.
✚✚ Wat betreft natuurbescherming, is er, ondanks dat er vooruitgang is
geboekt in het verbeteren van de status van soorten en leefgebieden,
nog veel ruimte voor verbetering.

VOORBEELDEN VAN GOEDE PRAKTIJKEN IN NEDERLAND
✚✚ Circulaire economische activiteiten beginnen een belangrijke rol te spelen. Het land is een voorbeeld van publiekprivate partnerschappen en presteert het beste in grondstofproductiviteit. Kleine bedrijven worden steeds meer circulair en de recyclinggraad van huisvuil ligt op een van de hoogste niveaus in de EU. Het programma „Nederland Circulair in 2050” is een van de
meest ingrijpende in de EU.
✚✚ Groene openbare aanbestedingen overstijgen nu al de aanbevelingen van de Europese Commissie. Nederland heeft diverse
circulaire aanbestedingspraktijken opgezet en het „green deal”-programma is begonnen met een aantal proefprojecten en
richtlijnen voor functionele specificaties.
✚✚ Nederland blinkt uit in watergerelateerde projecten en natuurherstelprogramma’s op voormalige landbouwgrond. Voorbeelden omvatten projecten zoals Zandmotor en Marker Wadden en de transformatie van 80 000 hectare aan landbouwgrond die
is opgenomen in het Nationaal Natuurnetwerk (NNN).
Milieu

Belangrijkste uitdagingen EIR 2019
Waterkwaliteit
Nitraatverontreiniging blijft een grote zorg
ondanks inspanningen door de Nederlandse overheid via het
nationale actieprogramma inzake nitraten. Een te hoge stikstofuitstoot door de veestapel is onder bepaalde voorwaarden toegestaan, waaronder beperking van de fosfaatproductie
en een verbeterde handhavingsstrategie om, onder andere,
onjuiste registratie van vee aan te pakken. Er zijn echter nog
meer inspanningen nodig om volledige naleving te bereiken.

Luchtkwaliteit

ongeveer 12 000 voortijdige sterfgevallen in Nederland in
2015. Aanvullende inspanningen zijn nodig om te voldoen aan
de toezeggingen die zijn gedaan in de EU-richtlijn Nationale
Emissieplafonds voor 2020 en 2029 en elk jaar vanaf 2030.

Natuurbescherming
Fragmentatie in leefgebieden, atmosferische stikstofafzetting, verdroging en verzuring hebben allemaal effect op het Nederlandse Natura 2000-netwerk,
dat nog altijd kleiner is dan het Europese gemiddelde.
Daarnaast nemen de akker- en weidevogelpopulaties nog
altijd af, ondanks de getroffen beschermingsmaatregelen.

In 2017 werden in twee luchtkwaliteitszones
(Amsterdam en Rotterdam) de EU-luchtkwaliteitsnormen
voor stikstofdioxide overschreden. Volgens het Europees
Milieuagentschap was luchtvervuiling verantwoordelijk voor

Peer-to-peerondersteuning
De EIR wordt ondersteund door het instrument TAIEX-EIR Peer-to-Peer (EIR P2P). Dit financiert peer-to-peer-leer
programma’s tussen milieuautoriteiten in de lidstaten. In 2018 nam Nederland deel aan zes P2P-evenementen over
diverse onderwerpen, waaronder luchtverontreiniging en de circulaire economie.

Het volledige landenrapport over Nederland, de rapporten van de andere lidstaten en de mededeling „Environmental
Implementation Review 2019: A Europe that protects its citizens and enhances their quality of life” („Evaluatie uitvoering milieubeleid: een Europa dat zijn burgers beschermt en hun kwaliteit van leven verbetert”) zijn hier beschikbaar:

http://ec.europa.eu/environment/eir/index_nl.htm
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