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Inbreng Commissiedebat Energieraad (formeel) d.d. 19 december 2022 

 
Noodverordening vergunningsprocedures 
De noodverordening heeft vooral betrekking op het versnellen van de vergunningverlening voor 1) 
energie-opwekfaciliteiten, 2) de aansluiting ervan op het netwerk en 3) nieuwe netwerken door deze 
projecten aan te merken als overstijgend publiek belang.  

 
Voor de aansluiting van energie-opwekprojecten op het net zijn ook netverzwaringen essentieel. In de 
appreciatie van de noodverordening (Kamerstuk nr. 225464561) geeft het kabinet aan te bezien of 
“ook andere technieken, zoals netverzwaring, geothermie en CO2-transport en -opslag, versnelde 
vergunningverleningsprocedures vergen op basis van dezelfde Europese wetgeving.” 

• Geldt de noodverordening ook voor het verzwaren van elektriciteitsnetten en/of de productie 

van groen gas? Zo nee, wordt er gewerkt aan een andere noodverordening die ook deze 

noodzakelijke investeringen versnelt? 

• Heeft de minister al goedkeuring van de Europese Commissie voor expliciete ruimte voor 

energie-infrastructuurprojecten? Zo ja, op welke wijze wil de minister hier invulling aan 

geven? 

Met het aanmerken als overstijgend publiek belang, geeft de noodverordening aan dat soms soepeler 
met Europese milieu- en natuurwetgeving omgegaan dient te worden.  

• In hoeverre biedt de noodverordening een oplossing voor het stikstofprobleem en het 

schrappen van de bouwvrijstelling? Zorgt de noodverordening ervoor dat werken aan de 

energie-infrastructuur op minder stikstof bezwaren stuit en die sneller een (bouw)vergunning 

krijgen? 

 
Decarbonisatiepakket / Gaspakket 
Het decarbonisatiepakket beschrijft de marktordening voor waterstof, maar is onduidelijk over de rol 
van waterstofdistributie in het algemeen en van distributienetbeheerders (DSO's) in het bijzonder. 
Naast de TSO spelen ook de DSO’s mogelijk een rol bij de verduurzaming van de niet-geclusterde 
industrie in Nederland (cluster 6) middels waterstof. In de Kamerbrief over de ‘Ontwikkeling 
transportnet voor waterstof’ van 29 juni 2022 kondigt de minister voor Energie en Klimaat aan 
onderzoek te zullen doen naar de ontwikkeling van waterstofdistributienetten. Netbeheer Nederland is 
blij met deze aankondiging. Het is belangrijk dat er in de komende jaren duidelijkheid komt over 
mogelijke ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur in de regio die aansluit bij de marktbehoefte én 
technisch uitvoerbaar is. 

• Op welke manier zet Nederland zich op Europees niveau al in om de mogelijkheid van 

waterstofdistributie door regionale netbeheerders mogelijk te maken?  

 
In de Kamerbrief ‘Voortgang ordening en ontwikkeling waterstofmarkt’ van 29 juni 2022 geeft het 
kabinet aan zich in de EU in te zetten voor een vrije keuze voor lidstaten tussen onderhandelde 
(nTpa) en gereguleerde (rTpa) derdentoegang voor opslagfaciliteiten voor waterstof. Wij zien deze 
inzet momenteel nog niet terug: in de meest recente herziening van het Europese pakket ontbreekt dit 
punt.  

• Op welke wijze gaat het kabinet zich inzetten om invulling te geven aan deze toezegging aan 

de Kamer? 

 
Daarnaast stelt het kabinet in de voorgenoemde brief een ‘nee, tenzij’ voor elektrolyse vast: in het 
belang van de systeemfunctie van elektrolyse en wanneer marktpartijen het onvoldoende oppakken, 
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kan een publiek netwerkbedrijf een rol spelen bij elektrolyse. Ook dit voornemen van het kabinet is 
momenteel nog niet verankerd in Europese wetgeving. 

• Op welke wijze zal het kabinet ervoor proberen te zorgen dat bovenstaande binnen het 

Europese kader toegestaan wordt?  

 
Tot slot heeft het kabinet in de brief ‘Voortgang waterstofbeleid’ van 2 december 2022 aangegeven 
voornemens te zijn Gasunie het waterstofnetwerk op zee te laten ontwikkelen. Echter, in de huidige 
teksten van het Europese pakket valt een offshore netwerk niet onder de definitie van een 
waterstofnetwerk. Voor de spoedige ontwikkeling van dit netwerk in Nederland, is het van belang dat 
de definitie verbreed wordt naar offshore. 

• Is het kabinet bereid zich in te zetten voor het verbreden van de definitie van 

waterstofnetwerk? 

 
Artikel 60 van de verordening moet het verlenen van ontheffingen voor grootschalige nieuwe 
infrastructuur mogelijk maken. Het is echter goed mogelijk dat er al investeringsbeslissingen worden 
genomen over deze infrastructuur voordat de verordening in werking treedt. Denk daarbij bijv. aan 
projecten die onder de 3e IPCEI-golf vallen. Ook voor die projecten moet het mogelijk zijn om een 
ontheffing aan te vragen dan wel om in een soortgelijk regime terecht te komen. Als er geen speciale 
clausule wordt opgenomen, staan deze Nederlandse projecten direct 1-0 achter ten opzichte van 
projecten die later een investeringsbeslissing nemen en daardoor wel een ontheffing kunnen 
aanvragen. 

• Wat gaat de minister doen om ervoor te zorgen dat projecten die vroegtijdig een 

investeringsbeslissing nemen en die in aanmerkingen zouden komen voor een ontheffing niet 

worden benadeeld?  

 
Solar Strategy 
In de stand van zaken brief over FF55 van 18 oktober geeft het kabinet aan dat er nieuwe 
verplichtingen zijn opgenomen in het concept-raadsakkoord, die voorvloeien uit het REPowerEU-plan 
en de EU-strategie voor zonne-energie. Het gaat om verplichtingen voor de inzet van zonne-energie 
installaties op nieuwe en bestaande utiliteitsgebouwen (vanaf 250m² vloeroppervlak) in respectievelijk 
2026 en 2027 en van nieuwe woningen per 2029. Conform de Zonnebrief[1] pleit het kabinet voor 
voldoende flexibiliteit om als lidstaat zelf te kunnen beslissen of en wanneer verplichtingen nodig zijn 
voor bestaande bouw. Daarnaast moet het mogelijk zijn om naast zonne-energie andere vormen van 
hernieuwbare energie toe te passen. Nederland heeft alternatieve tekstvoorstellen ingediend bij het 
voorzitterschap waarin dit naar voren komt. 
 
Netbeheerders hebben eerder aangegeven dat, ondanks een enorm tempo aan netverzwaringen en 
slimmer gebruik van het net, in veel gevallen het elektriciteitsnet deze verplichtingen niet tijdig kan 
faciliteren. 

• Kunt u aangeven of de bepleite flexibiliteit ook is opgenomen in het uiteindelijke compromis?  
 

[1] Kamerstuk 32 813 nr. 1046 
 


