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Geannoteerde agenda informele Milieuraad 18 en 19 april 
2023 te Stockholm, Zweden 

 

Aanleiding 
Op dinsdag 18 en woensdag 19 april vindt de informele Milieuraad fysiek plaats in 
Stockholm, Zweden. Het Zweeds voorzitterschap heeft op het moment van 
schrijven nog geen officiële agenda van de bijeenkomst gedeeld. Om de Tweede 
Kamer toch tijdig te kunnen informeren, is informeel op ambtelijk niveau navraag 
gedaan bij Zweden naar de agendapunten. Het Zweeds voorzitterschap wil tijdens 
de informele bijeenkomst een brede discussie voeren over het versterken van de 
samenwerking tussen de Europese lidstaten en het bedrijfsleven om de groene 
transitie te versnellen, in combinatie met vraagstukken rondom het verbeteren 
van Europees concurrentievermogen. De verwachte onderwerpen van de agenda 
vallen onder de verantwoordelijkheid van IenW, alsook EZK, in afstemming met 
IenW.  
 
Bijgevoegd treft u de geannoteerde agenda (GA) aan. Mocht er meer informatie 
beschikbaar komen over de precieze agenda alvorens deze GA wordt verstuurd 
aan de TK, wordt de GA hierop aangepast. Zo niet, dan wordt de definitieve 
agenda gedeeld in het kader van het schriftelijk overleg met de TK.  

Geadviseerd besluit 
U wordt gevraagd: 

• Akkoord te gaan met de inhoud van de GA en begeleidende 
Kamerbrieven, en deze te ondertekenen.  

• Akkoord te gaan met deelname aan de informele Milieuraad op 18 en 19 
april. 

Beslistermijn 
Deadline is 30 maart a.s. De GA dient uiterlijk een week voor het schriftelijk 
overleg (5 april a.s.) aan de Kamer te worden toegezonden. Op die manier heeft 
de Tweede Kamer nog de mogelijkheid een tweeminutendebat aan te vragen op 
dinsdag 11 april.  

Deelname 
U heeft eerder aangegeven positief tegenover deelname aan de informele 
Milieuraad op 18 en 19 april te staan. Gezien de diverse aanknopingspunten op 
het terrein van IenW biedt de informele Milieuraad de mogelijkheid om uw 
speerpunt circulaire economie en groene transitie in een informele setting te 
bespreken met collega ministers en de private sector, en daarmee de Nederlandse 
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en Europese inzet rondom de groene transitie verder te brengen. Hierdoor is het 
advies nog steeds positief om af te reizen naar Stockholm, Zweden.  
 
Daarbij biedt uw deelname ook de mogelijkheid om en marge van de informele 
Milieuraad uw Europese collega’s te spreken, en daarmee uw Europese netwerk 
verder uit te breiden, alsook de Nederlandse standpunten op diverse voorstellen 
kenbaar te maken via bilaterale gesprekken. Naast Europese klimaat- en 
milieuministers zullen ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven aanwezig zijn 
bij de informele Milieuraad.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
 


