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Environmental Implementation Review 2022 

 

Aanleiding 
Op 8 september jl. presenteerde de Europese Commissie de derde publicatie van 
de Environmental Implementation Review (EIR). In dit rapport evalueert de 
Commissie de implementatie van EU-milieubeleid en milieuregelgeving door de 
lidstaten, zowel gezamenlijk als individueel. Hierbij ontvangt u de Kamerbrief met 
een reactie op het landenrapport van Nederland. Na uw akkoord wordt deze brief 
verstuurd door staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens 
de minister van Infrastructuur en Waterstaat, minister voor Natuur en Stikstof, en 
de minister voor Klimaat en Energie.  

Geadviseerd besluit 
• Staatssecretaris: 

1. U wordt verzocht akkoord te geven op de inhoud van de Kamerbrief. 
2. U wordt verzocht de Kamerbrief te ondertekenen.    

 
• Minister: 

1. U wordt verzocht akkoord te geven op de inhoud van de Kamerbrief. 

Kernpunten 
• Doel van de EIR is om hiaten in implementatie van EU-milieubeleid en 

milieuregelgeving binnen de lidstaten zichtbaar te maken, en helder te 
krijgen welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen.  

• Betere implementatie van milieuregels binnen de EU is niet alleen cruciaal 
voor een gezonder milieu, maar ook voor het creëren van een eerlijk 
speelveld binnen de EU. De EIR kan zo bijdragen aan duurzame 
economische groei en ruimte geven aan innovatie. 

Krachtenveld 
De inhoud van de Kamerbrief is breed afgestemd binnen IenW en met het 
ministerie van LNV. Voornamelijk op het terrein van Biodiversiteit en 
Natuurbehoud is er gedegen afstemming geweest met LNV. 

Toelichting 
De EIR is een tweejarige cyclus van analyse, dialoog en samenwerking om de 
uitvoering van EU-beleid en regelgeving op het terrein van milieu te verbeteren. 
Eerdere EIR kwamen in 2017 en 2019 uit. In de EIR 2022 heeft de Commissie de 
evaluatie opgedeeld in thematische hoofdstukken: Circulaire Economie en 
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Afvalmanagement, Biodiversiteit en Natuurbehoud, Zero Pollution (nul-vervuiling), 
Klimaatactie, Financiering, en Milieugovernance.  
 
Net als in voorgaande publicaties van de EIR is de Commissie positief over de 
implementatie van milieuwetgeving in Nederland. Nederland beschikt over een 
gedegen langetermijnplanning, heeft de wil om vernieuwend beleid te 
onderzoeken, en heeft een goede reputatie als het aankomt op de implementatie 
van EU-milieuwetgeving. Zo scoort Nederland goed op het gebied van circulaire 
economie en afvalmanagement. 
 
De grootste uitdagingen voor Nederland liggen volgens de Commissie op het 
gebied van lucht- en waterkwaliteit en biodiversiteit. De Commissie wijst daarbij 
op de intensieve landbouw als een bron van zorg. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 
 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Kamerbrief - Environmental 
Implementation Review 2022 

Reactie op het landenrapport 
van Nederland 

2 Evaluatie van de uitvoering van 
het milieubeleid 2022 - EU 
Breed 

Algemene communicatie over 
de EIR vanuit de Commissie. 
Algemene aanbevelingen en 
trends worden benoemd. 

3 Evaluatie van de uitvoering van 
het milieubeleid 2022 - 
Nederland 

Evaluatie van de implementatie 
van EU-milieubeleid en 
regelgeving in Nederland (i.e., 
landenrapport) 

 
 
 


