IN GESPREK

6 november 2020

6 november 2020

6

6 november 2020

6 november 2020
006-8 In gesprek 79.indd 6

29-10-20 14:21

‘Ik ben vooral bezig
met schadebeperking’
Eveline Herben, lobbyist voor VBN in
Brussel, voert haar werk in de diplomatie
in stilte uit. Een goede lobbyist werkt
achter de schermen, niet ervoor. “Het
is mijn taak om negatieve effecten van
bestaande of aankomende EU-regels
zoveel mogelijk te beperken.” Waarmee
houdt zij zich zoal bezig?
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

Uw werk doen in Covid 19-tijd, is dat een handicap?
“Ja, het is lastig. Gewoonlijk zit ik twee of drie dagen per
week in Brussel. Nu sinds eind oktober alles in Brussel
weer op slot zit, werk ik alleen nog vanuit huis, zoals alle
ambtenaren en Europarlementariërs. Mijn werk bestaat veel
uit nieuwe contacten maken en mijn netwerk onderhouden.
Normaliter heb ik veel vergaderingen in Brussel en seminars, maar ook lunches, borrels en diners. De informatie
die ik krijg uit het informele circuit, is nu veel lastiger op te
halen. Ik volg wel online-sessies, maar dan gaat het veelal
puur om de inhoud. Iemand ergens even apart nemen en
aanspreken gaat niet.”

Voor welke sectoren werkt u?
“Ik sta bekend als ‘mevrouw van de bloemen uit Nederland’.
Ik hou me vooral bezig met bloemen en planten. Ik werk
veel samen met Union Fleurs, de sierteelthandelskoepel van
alle EU-landen, waarin ook de VGB zit. Met lobbyisten van
GroentenFruithuis, Glastuinbouw Nederland, LTO en Plantum trek ik samen op in dossiers die tuinbouwbreed zijn. Ik
werk samen met andere Europese sierteeltproducentenorganisaties in de werkgroep Bloemen en planten van Copa-Cogeca, de koepel van Europese boerenbonden en coöperaties.
Binnen deze club is er minder aandacht voor sierteelt, omdat
het een vrijemarktsector is en niet in het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid zit. Voor boomkwekerij, vaste planten en
bollen doet de European Nurserystock Association (ENA) de
lobby, waarvan Anthos lid is. Tijdens de Covid-crisis werkte
ik daar nauw mee samen om de Commissie te bewegen actie
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te ondernemen voor de Europese sierteeltsector. ENA en Union Fleurs brachten voor de commissie de schade in kaart.”

Wat kunt u betekenen voor de tuinbouw in Brussel?
“80 procent van de regelgeving wordt in Brussel bepaald.
De afzet van bloemen en planten gaat vooral naar Europa.
Ik hou me met name bezig met zorgen voor onbelemmerde handel, de Brexit en het tackelen van problemen voor
veilingen en haar leden. Het is wel een kwestie van ‘choose
your battles’: waar heb ik invloed op en wat heeft een groot
effect. Zoals wel of geen harde brexit, daar heb ik geen enkele invloed op. Ik duw met anderen mee waar dat opportuun
is. Zoals toelating van nieuwe veredelingstechnieken, een
dossier dat Plantum trekt. Er zijn veel onderwerpen waar
eerst de voedingskant van de land- en tuinbouw in Brussel
om strijdt. Maar als sierteelt moet je je daar wel op tijd in
mengen, want vaak komen die regels later op ons af.”

Welke zaken hebt u bereikt?
“Met anderen heb ik hard aan de deur geklopt bij de
EU-Commissie over de gevolgen van de Covid-crisis. Sierteelt
valt niet onder GLB en kan dus geen beroep doen op budget.
Er loopt wel een EU-promotieprogramma voor landbouwproducten en daarin zit een noodfonds voor grote marktverstoringen van twee keer 5 miljoen. Bloemenbureau Holland
heeft samen met Union Fleurs en nog vijf andere internationale sierteeltpartijen een promotiecampagne ingediend van
1,9 miljoen. Er is 5 miljoen beschikbaar voor internationale
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duidelijk of Brussel het honoreert. Verder mocht vanwege de
Covid-crisis de sierteelt voor zes maanden afspraken maken
over productievolumes. Ik heb me ook ervoor ingezet om in
de uitwerking van de Green Deal – het programma van de
Europese Commissie tot 2050 om klimaatverandering tegen
te gaan – een doelstelling en aanpak te krijgen voor het
vergroenen van stedelijk gebied, zoals we in Nederland doen
met het project De Groene Stad.”

Wat houdt u nu onder andere bezig?
“Uiteraard de Brexit. Importinspecties en fytosanitaire eisen
gaan behoorlijke impact hebben op export van bloemen en
planten naar het VK. Er is inmiddels een lijst van producten met strenge importeisen: de ‘high risk plants’. Die is
vergelijkbaar met de Europese lijst van hoogrisicoproducten.
Dan is er nog een lijst met ‘high priority plants’; daaronder
vallen alle planten voor opplant – ook bollen, bol-op-potproducten en vaste planten – maar wat de fytosanitaire eisen
worden is nog niet duidelijk. En misschien komt er nóg een
lijst, met ‘gereguleerde planten en plantmateriaal’, waar
sommige snijbloemen wellicht onder gaan vallen. Wel is
duidelijk dat de EU-plantenpaspoorten in het VK niet meer
geldig zijn na 1 januari 2021. Onderwerp van de lobby is nu
een wederzijdse erkenning van plantenpaspoorten, maar
dat is zeker nog niet per 1 januari geregeld. Ik ben ook bezig
met andere zaken van de Europese Green Deal. Zo is er de
‘Farm to Fork strategie’, die tot doel heeft voedselsystemen
eerlijker, gezonder en duurzamer te maken. De EU gaat hiervoor vanaf 2021 nieuwe regelgeving ontwikkelen. Dat is opletten geblazen. Zo wil men chemische gewasbeschermingsen gevaarlijke middelen met 50 procent verminderen. Dat
raakt de sierteelt. Ook moet geïntegreerde bestrijding verder
ontwikkeld worden. We moeten blijven benadrukken dat
dat niet alleen gaat over minder middelen, maar dat er meer
pijlers zijn: nieuwe veredelingstechnieken, zoals Crispr-Cas,
om gewassen weerbaarder te maken. Tevens moet er een
versnelde toelatingsprocedure komen voor laagrisicomiddelen. Ik vind het ook belangrijk dat binnen de Green Deal de
biologische landbouw niet de ‘holy grail’ wordt. Dat is niet
eerlijk ten opzichte van de gangbare duurzame teelt in Nederland. Biologisch is niet per se de meest duurzame manier
van telen.”

Hoe manoeuvreert u zich succesvol als lobbyist voor ‘het
beste jongetje van de tuinbouwklas’?
“Het is voor Brusselse belanghebbenden prettig dat Nederland zoveel kennis heeft en ook zaken goed bijhoudt, zodat
we hen van goede informatie kunnen voorzien. Er wordt
ook naar de Nederlandse sierteelt gekeken om in zaken het
voortouw te nemen. We zijn het grootste productieland in
Europa en hebben de minst milieubelastende teeltmethodes,
soms bijna emissieloos in kassen. De sector is voor Nederland economisch gezien veel belangrijker dan in andere
landen en ons hoge kennisniveau is af en toe ook ons nadeel.
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‘Ons hoge
kennisniveau is
soms een nadeel.
Je moet niet te ver
vooruitlopen’
Je moet uitkijken niet te ver op de troepen vooruit te lopen
in de sierteeltlobby. Alleen voor Nederland dingen bepleiten,
werkt contraproductief. Je hebt andere landen nodig om politiek gewicht te krijgen. Als je namens de Europese sierteelt
een punt wilt maken dan moet je ook naar de belangen en
de situatie in andere EU-lidstaten kijken. Laatst organiseerde
ik een werkbezoek voor zusterorganisaties uit Copa-Cogeca.
Men wil dan niet de allerbeste Nederlandse bedrijven bezoeken, omdat de verschillen dan veel te groot zijn. Ze trekken
zich liever op aan een niveautje minder.”

Wat is er zo uitdagend aan het werk?
“Inhoudelijk bezig zijn en me vastbijten in onderwerpen is
een geestelijke uitdaging. Zaken goed monitoren en procedures in de gaten houden is cruciaal. Soms zit het maar in een
paar woorden in een amendement bijvoorbeeld, maar dat
kan grote impact hebben. Ik leg verantwoording af aan het
VBN-bestuur, maar wat ik bereik wordt niet vaak breed uitgemeten. Ik ben vooral bezig met schadebeperking of kansen creëren, subsidies binnenhalen doe ik weinig. Mensen
enthousiasmeren en betrekken bij de sierteelt en het schaakspel zo spelen dat je komt waar je wilt, is superleuk. Net als
het samenwerken met andere mensen in een internationale
context. Je moet oog hebben voor de culturele sensitiviteit
en diversiteit en daarmee kunnen omgaan. Geduld hebben
en vasthoudend zijn is belangrijk. Sommige trajecten duren
jaren. En soms moet je de hazen eerst even laten lopen.”
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