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Onderwerp
Consultatie reactie Besluit stikstofreductie en natuurverbetering

Hooggeachte mevrouw Schouten,
Door middel van deze brief maakt de vereniging Netbeheer Nederland, namens alle
energienetbeheerders in Nederland, graag gebruik van de mogelijkheid haar reactie te geven op de
consultatie van het Besluit Stikstofreductie en natuurverbetering. Netbeheer Nederland heeft met
interesse kennisgenomen van dit besluit. Directe aanleiding voor onze reactie is de partiële vrijstelling
van de Natura 2000-vergunningplicht, en meer specifiek de impact hiervan op de bouw en het
onderhoud van de energie-infrastructuur.
Netbeheer Nederland staat namens alle energienetbeheerders voor een energiesysteem dat voor
iedereen toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar is en dat de transitie naar een duurzame
energievoorziening mogelijk maakt. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over de
reductiedoelstellingen op het gebied van CO2-uitstoot. Door deze afspraken wordt er in toenemende
mate ingezet op duurzame energie en decentrale opwek. Netbeheerders spelen daarbij een voorname
rol om de energie-infrastructuur aan te laten sluiten op het energiesysteem van de toekomst. Op deze
manier dragen netbeheerders bij aan een duurzame samenleving. Daarnaast draagt een succesvolle
energietransitie indirect bij aan het terugdringen van neerslag van stikstof, bijvoorbeeld in de
elektrificatie van het Nederlandse wagenpark. Hierbij spelen netbeheerders een faciliterende rol op
het gebied van laadinfrastructuur.
Door de aanzienlijke veranderingen in het energiesysteem zijn netbeheerders genoodzaakt om grote
investeringen te doen in de aanleg en het onderhoud van het energiesysteem. Deze investeringen zijn
recentelijk deels belemmerd door de wet- en regelgeving op het gebied van stikstof- en natuurbeleid.
Aanleiding hiervoor is de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 over het Programma Aanpak
Stikstof en de daaropvolgende stikstofimpasse. Deze situatie heeft ook grote impact op de
bedrijfsvoering van leden van Netbeheer Nederland.
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Netbeheer Nederland is content dat er een wetsvoorstel aanhangig is waarin de stikstofcrisis wordt
aangepakt. De netbeheerders staan daarbij positief tegenover de huidige opzet van het besluit
stikstofreductie en natuurverbetering en meer specifiek tegenover de partiële vrijstelling. Deze
vrijstelling trekt in haar huidige vorm een duidelijke lijn, waardoor aanleg en onderhoud van energieinfrastructuur worden vrijgesteld van de Natura 2000-vergunningplicht ten aanzien van
stikstofdepositie. Hiermee biedt het besluit een oplossing voor de groeiende onzekerheid rondom
investeringen in de energie-infrastructuur. Wel leeft bij ons de vraag of de definiëring welke activiteiten
vallen onder de bouwsector ook in de uiteindelijke wettekst kan worden opgenomen.
Wel willen de netbeheerders u erop wijzen dat de energiesector gebaat is bij het op zo kort mogelijke
termijn laten ingaan van het besluit. Op dit moment zijn er diverse projecten van netbeheerders die
vertraging oplopen of dreigen op te lopen omdat natuurvergunningen niet worden verleend. Hierdoor
wordt de energietransitie onnodig vertraagd. Daarom pleiten wij voor een zo spoedig mogelijke
inwerkingtreding van dit besluit. Zo kunnen de leden van Netbeheer Nederland werk blijven maken
van een energiesysteem dat de transitie naar een duurzame energievoorziening mogelijk maakt.
Met vriendelijke groet,

Dick Weiffenbach
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