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Geachte heer Jetten,  

 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit hebben met belangstelling kennisgenomen van de brief van 2 december 2022 

inzake de appreciatie van de Europese noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie.1 

De leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA en de PvdD hebben naar aanleiding hiervan 

gezamenlijk enkele vragen en opmerkingen. Daarnaast hebben de leden van de fracties van de 

PvdD ook separaat nog enkele vragen en opmerkingen.  

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA en de PvdD 

De leden van de fracties van GroenLinks, PvdA en de PvdD danken u voor het toezenden van de 

informatie over de ontwikkelingen bij de Europese Commissie ten aanzien van de versnelde uitrol 

van duurzame energie. Net als het kabinet maken de leden van deze fracties zich zorgen over de 

voortgang en de snelle uitrol van duurzame energie als basis voor onze energievoorziening. 

Tegelijkertijd zien deze fracties dat de biodiversiteit en kwaliteit van het drinkwater reeds enorm 

onder druk staan. De biodiversiteitscrisis moet in haar omvang aanzienlijk ingrijpender worden 

geacht dan de klimaatcrisis, waarvan de eerste kleinschalige effecten in Nederland al vele hittedoden 

per jaar oplevert. Het is, naar de mening van deze leden dus zaak om de versnelling van duurzame 

energie niet ten koste te laten gaan van de kwaliteit van de natuur, noch van de kwaliteit van het 

drinkwater. Zij zouden ervoor willen pleiten om de zorgvuldigheid van de procedures niet uit te 

hollen vanwege de wens tot versnelling van de vergunningverlening. Mede gelet op uw antwoorden2 

in de Tweede Kamer op de vragen van de PvdD stellen de leden van de fracties van GroenLinks, 

PvdA en de PvdD u de volgende vragen.  

  

Bent u bekend met het rapport ‘Versnelling van rechtsbescherming in het omgevingsrecht’3, waarin 

een aantal suggesties worden gedaan om de procedures te versnellen? Zo ja, welke van de 

 

1 Kamerstukken I 2022-2023, 22112, IZ. 

2 Conceptverslag Energieraad (formeel) d.d. 19 december 2022 | Tweede Kamer der Staten-Generaal 

3 Versnelling van rechtsbescherming in het omgevingsrecht: de procedure bij de bestuursrechter (overheid.nl) 

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/commissieverslagen/detail?id=2022D55363&did=2022D55363
https://open.overheid.nl/repository/ronl-0f96999589e08d750f21498ec2c9f7280959ca2e/1/pdf/bijlage-2-rug-versnelling-van-rechtsbescherming-in-het-omgevingsrecht-de-procedure-bij-de-bestuursrechter.pdf
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aanbevelingen wenst u wel over te nemen en welke niet? Zij vragen u daarbij in het bijzonder in te 

gaan op de mogelijkheid van versnelling binnen procedures.  

 

Bent u het met deze leden eens dat met name de kwaliteit van de onderliggende onderbouwing en 

de gevolgde procedure door de overheid de aanleiding zijn voor vertragingen in het Nederlandse 

omgevingsrecht? Zo niet, dan ontvangen zij op dit punt graag een gemotiveerde toelichting. Zij 

stellen dat het oplossen van dit probleem (door bijvoorbeeld te investeren in meer menskracht en 

deskundigheid bij decentrale overheden) meer zal opleveren dan het uitkleden van bezwaar- en 

beroepsgronden. Deelt u deze opvatting? Ziet u hier wellicht een rol voor de Ecologische Autoriteit, 

die vanuit de expertise op het snijvlak van de commissie voor de milieueffectrapportage en 

Ecologische Autoriteit bepaalde kennis rond projecten snel toegankelijk kan maken? Zo niet, kunt u 

dan aangeven waarom niet?  

 

Deze leden vernemen graag of u zich ervan bewust bent dat met de Omgevingswet al bepaalde 

processtappen ten aanzien van beroep voor burgers verminderd worden? Zo ja, hoe moeten zij in 

dat licht de opmerkingen zien over procesversnelling?   

  

Bent u bekend met de grote druk op de natuur en biodiversiteit in Nederland en met het 

verslechteringsverbod van de Vogel- en Habitatrichtlijn? Zo ja, hoe gaat u een verdere 

achteruitgang van kwetsbare soorten voorkomen, wanneer de versnelling van procedures wordt 

gezocht in het verminderen van de eisen aan de vergunningverlening? Met name ook rond 

cumulatieve effecten van energieopwekking. Welke waarborgen (juridisch en anders) zet u in om 

verslechtering te voorkomen?  

 

Deze leden zien graag toegelicht hoe u in deze context de naleving van het verslechteringsverbod 

van de Vogel- en Habitatrichtlijn garandeert. Bent u het met hen eens dat het toepassen van artikel 

16D (overriding public interest)  op de zogenaamde ‘go to’ areas voor duurzame energie ertoe zal 

leiden dat juist meer mensen duurzame energie projecten zullen willen voorleggen bij de rechter en 

derhalve de transitie juist zullen vertragen?  

  

Een andere Europese regeling die volgens deze leden in het gedrang kan komen bij de wens tot 

versnelling is de Kaderrichtlijn Water en in het bijzonder de doelen die daar gesteld zijn. Zij 

vernemen graag welke waarborgen er worden gesteld om ervoor te zorgen dat de doelen van de 

Kaderrichtlijn Water en in het bijzonder die voor de kwaliteit van het grondwater behaald blijven 

worden. Dit klemt temeer nu energieopwekking middels warmtesystemen in de ondergrond een 

snellere vlucht moet nemen.  

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de PvdD 

De leden van de fractie van de PvdD lezen in uw brief van 2 december 20224 dat om de Europese 

noodverordening om de energietransitie te versnellen, een lichtere toets op de Vogel- en 

Habitatrichtlijn moet komen. Echter hangen de klimaat- en biodiversiteitscrisis ten nauwste samen, 

aldus deze leden. Zij vragen of u bereid bent om zich te verzetten tegen de lichtere toets op de Vogel- 

en Habitatrichtlijn? 

 

4 Kamerstukken I 2022-2023, 22112, IZ. 
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De leden van de PvdD-fractie stellen dat er 9,5 miljard euro aan subsidies voor houtige biomassa 

worden verstrekt tot en met 2032. De  fraude met duurzaamheidscertificering van biomassa is echter 

aanzienlijk, aldus deze leden. Hoe gaat u er zorg voor dragen dat subsidies voor biomassa die nog 

uitgekeerd gaan worden, niet terecht gaan komen bij partijen die sjoemelen met 

duurzaamheidscertificering?  

 

Tot slot constateren deze leden dat voor het behalen van de klimaatdoelen het belangrijk is om de 

energietransitie te versnellen. Fossiele subsidies vertragen de energietransitie ernstig. Deze leden 

vernemen graag welke manieren u voor ogen heeft om de fossiele subsidies af te bouwen? 

 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit zien uw reactie met belangstelling tegemoet en ontvangen deze graag uiterlijk 10 

februari 2023.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

L.P. van der Linden 

Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit  


