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Inbreng voor het debat over de stikstofproblematiek  

In week 8 staat met de commissie LNV het debat over de stikstofproblematiek gepland. De 
stikstofimpasse zorgt voor grote vertragingen in projecten van de netbeheerders en dat zorgt (mede) 
voor een domino-effect aan vertragingen in andere sectoren. Vanuit Netbeheer Nederland brengen we 
dit graag onder uw aandacht.  
 
De maatschappelijke gevolgen van het stilvallen van onze projecten  voor de woningbouw, bedrijvigheid, 
duurzame energie, industrie, openbaar vervoer en openbare verlichting, staan niet in verhouding tot de 
stikstof, die slechts tijdelijk vrijkomt bij het realiseren van de projecten van de netbeheerders. 
 
Wij roepen op hier actie op te ondernemen. Hierbij maken wij onderscheid tussen een oplossing voor 
de korte termijn en een oplossing voor de lange(re) termijn. Voor de korte termijn roepen wij op om bij 
de Minister aan te dringen op het creëren van snelle, duidelijke en voorspelbare processen voor 
netbeheerders bij het behandelen van de ecologische beoordelingen (natuurtoetsen) en voortoetsen 
zodat hiermee de benodigde vergunningen kunnen worden aangevraagd en afgegeven. Voor de 
langere termijn roepen wij op tot het creëren van een aparte categorie voor energie-
infrastructuurprojecten bij het toewijzen van stikstofruimte. Energie-infrastructuurprojecten dienen altijd 
stikstofruimte toegewezen te krijgen vanuit de stikstofbanken en uitgezonderd te worden van verdere 
wegingen of uitruil. Omdat bij energie infrastructuurprojecten alleen in de aanlegfase beperkt stikstof 
vrijkomt, hoeft voor deze projecten alleen tijdelijke de benodigde stikstofruimte worden toegewezen: na 
de voltooiing van het project kan de ruimte voor andere doeleinden worden ingezet. 
 
Tienduizenden infraprojecten onder druk 
Nagenoeg alle projecten van de netbeheerders kennen een tijdelijke bijdrage aan stikstofdepositie in de 
aanlegfase (berekend of wordt verwacht) en beschikken nog niet over een onherroepelijke 
natuurvergunning (tienduizenden!). Hiermee is een volgende serieuze en zeer reële bedreiging voor de 
beoogde snelheid van de energietransitie ontstaan, naast de toenemende netcongestie en het tekort 
aan technici. U kunt het kabinet vragen om de volgende twee acties te ondernemen, zodat de 
energietransitie niet verder vertraagt: 

 
1) Lange(re)termijnoplossing: maak van energie-infrastructuurprojecten een aparte 

categorie bij het toewijzen van de ruimte uit de stikstofbanken 
- Versnel het vullen van de stikstofbanken van de Rijksoverheid en de provincies en zorg bij het 

toewijzen van stikstofruimte voor een aparte categorie voor energie-infrastructuurprojecten. 
Hierbij dienen deze projecten uitgezonderd te worden van verdere wegingen of uitruil. Deze 
projecten leveren een structurele toekomstige bijdrage aan de reductie van broeikasgassen en 
stikstofdepositie. De aanleg van energie-infrastructuur zorgt daarnaast slechts voor een 
tijdelijke stikstofdepositie waardoor ook slechts tijdelijk de stikstofruimte hoeft te worden 
toegewezen: de projecten leggen geen blijvende claim op de beschikbare stikstofruimte. Er 
dient voldoende tijdelijke stikstofruimte te komen voor het uitvoeren de investeringsplannen 
van de netbeheerders.  

- In de Kamerbrief 25 november 2022 wordt gezinspeeld op een ontheffing voor speciale 
categorieën projecten, die wettelijk wordt vastgelegd. De haalbaarheid van de ontheffing voor 
speciale categorieën projecten kan parallel aan de oprichting van de stikstofbanken worden 
onderzocht maar vanwege de (Europese) jurisprudentie mag dit nooit de enige 
oplossingsrichting zijn die wordt uitgewerkt, want er is een reële kans dat een dergelijke 
ontheffing juridisch geen stand houdt. Om een stikstofimpasse in de toekomst te voorkomen 
is het voor de netbeheerders in alle gevallen van belang dat de gekozen oplossing in lijn is met 
de (Europese) jurisprudentie.  

 
2) Kortetermijnoplossing: creëer duidelijkheid voor de netbeheerders  

Momenteel hebben bevoegde gezagen de behandeling van veel van de ecologische 
beoordelingen (natuurtoetsen) voor de projecten van netbeheerders stilgelegd. Hierbij is een 
onderscheid tussen energie-infrastructuurprojecten, waarvoor het Rijk het bevoegde gezag is 
én die waarvoor de provincies dat zijn. Om verdere vertraging te voorkomen dienen Rijk en 
provincies in actie te komen. Het verzoek is dan ook om bij het kabinet aan te dringen op het 
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(serieus) werk maken van het creëren van snelle, duidelijke en voorspelbare processen voor 
de netbeheerders bij het behandelen van de reeds ingediende en nog in te dienen ecologische 
beoordelingen (natuurtoetsen), en de eventueel voorafgaande fase rondom de voortoets, 
zodat op basis van deze toetsen de benodigde vergunningen kunnen worden aangevraagd en 
afgegeven. 
 

 


