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Europa Dichtbij 
 

Nederland is dit half jaar voorzitter van Europa, van de Europese Raad van Ministers. Om 

toerbeurt valt deze taak aan één van de 28 EU-lidstaten te beurt. Nederland heeft het 

Scheepvaartmuseum in Amsterdam als vaste vergaderplaats aangewezen. Het is hier nu elke 

dag een komen en gaan van vakministers en hun specialisten. Met de keuze voor het 

Scheepvaartmuseum wil Nederland laten zien dat we een natie zijn van ondernemers en 

kooplieden, gericht op de buitenwereld. Maar bovenal betekent één vergaderplek, dat de 

veiligheid van de Europese gasten beter kan worden gewaarborgd.  

 

Waarover praten ze in Amsterdam? Het gaat daar over alle onderwerpen, waarover Europa 

tot besluiten en afstemming wil komen. Het is, zoals premier Rutte het tijdens zijn 

presentatie in Straatsburg zei: “Werk te doen, laten we beginnen.” Hij sprak overigens geen 

Nederlands maar Engels: “There is a job to be done, let’s go back to work.” Aan de slag dus. 

Nederland kiest voor geen grote visies of verhalen, maar voor het maken van afspraken en 

het uitvoeren ervan.  

 

Tevens een mooie kans Europa Dichtbij te brengen. Ik heb mijn speerpunten vooraf op een 

rij gezet. In de afgelopen weken heb ik er met Rutte en de ministers Kamp en Plasterk over 

gesproken. Ik heb Kamp’s inzet gevraagd voor de interne markt voor de duurzame 

economie. We kunnen beter omgaan met onze grondstoffen en restproducten. Maar dan 

moeten er wel goede afspraken komen over de eisen die we aan deze producten stellen. Zo 

willen we het gebruik van plastic tasjes verminderen, er zijn voldoende alternatieven uit bio-

materialen beschikbaar. Maar pas als we er in heel Europa op eenzelfde manier mee 

omgaan, werken we aan een doorbraak voor deze bioplastics of andere afbreekbare 

materialen. Ik heb de minister mijn boekje nummer 29 in de serie Europa Dichtbij 

overhandigd. Dit gaat over de groeikansen van de bio-economie, een concrete handreiking 

voor het Nederlandse voorzitterschap.  

 

Zo ging het ook met Minister Plasterk. Nederland gaat eind mei een programma lanceren 

voor de betere samenwerking tussen Europese steden. Hiermee voorkomen we dat we 

steeds weer in verschillende steden het wiel gaan uitvinden. Zo is Nederland erg ver in het 

terugdringen van fijnstof en het voorkomen van gezondheidsschade. Plasterk heeft mijn 

suggestie voor een ‘Pact van Amsterdam’ overgenomen. Hiermee kunnen steden, die met 

innovaties komen en de kennis willen delen, steun vanuit Brussel ontvangen. Steden komen 

dan in aanmerking voor zogenoemde Citydeals. Zo waait er in Europa met het Pact van 

Amsterdam een Nederlandse wind. In het boek ‘Steden in de spotlights’ heb ik de ideeën 

van Brabantse bestuurders, zoals Rob van Gijzel en Ton Rombouts, burgemeesters van 

Eindhoven en Den Bosch meegenomen. Ook onze Commissaris van de Koning, Wim van der 



Donk en de Tilburgse wethouder Erik de Ridder hebben er aan bijgedragen. Zo waait er de 

komende maanden ook een Brabantse wind, vertaald in besluiten later dit jaar.  

 

Maar deze concrete punten worden overschaduwd door het vluchtelingenvraagstuk. Was 

Merkel vorig jaar nog positief met “Wir schaffen das”, nu blijkt er een nijpend gebrek aan 

overeenstemming en daadkracht. Zonder strikt toelatingsbeleid aan de buitengrenzen 

blijven niet alleen oorlogsvluchtelingen, maar ook economische gelukzoekers Europa 

binnenstromen. Rutte heeft aangekondigd binnen twee maanden een overeenkomst te 

willen bereiken over de noodzakelijke stappen. Hierin zie je dat de bijeenkomsten in 

Amsterdam er toe doen. Alleen de Europese top van  

staatshoofden en premiers vindt in Brussel plaats. Voor het overige is het Amsterdam dat de 

klok slaat.  

 

Per 1 juli neemt Slowakije de voorzittershamer over. Wilt u er met mij over doorpraten, of 

wilt u mijn publicaties ontvangen? Ga dan naar mijn website: www.lambertvannistelrooij.nl.  

 

Ik dank u wel.  

Lambert van Nistelrooij  
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