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Beantwoording vragen van de leden van de EK-fracties 
GroenLinks en de PvdA gesteld bij brief van 1 december 
2022, kenmerk 170538.05U 

 

Aanleiding 
De leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA van de Eerste Kamer hebben 
vragen gesteld bij brief van 1 december 2022, kenmerk 170538.05U. In 
bijgaande brief worden deze vragen beantwoord. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd om akkoord te gaan met het verzenden van de brief. 

Kernpunten 
De vragen zijn mede gesteld naar aanleiding van de brief aan de Eerste Kamer 
van 21 oktober 20221 waarin u vragen beantwoordt over de voortgang van het 
het interdepartementale Actieprogramma Verankering milieubescherming 
na Nevele (hierna: het Actieprogramma).  
 
De vragen gaan over: 

1. het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht naar 
aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
van 14 januari 2021 (het Varkens-in-Nood-arrest); 

2. de op 9 november 2022 door de Europese Commissie gepresenteerde 
noodverordening ‘Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down a 
framework to accelerate the deployment of renewable energy’; en  

3. het Actieprogramma waaraan de uitspraak van de Raad van State van 30 
juni 2021 ten grondslag ligt. 
 

Er wordt gevraagd naar het verband tussen deze drie onderwerpen. In de 
antwoorden wordt ingegaan op de onderwerpen en wordt aangegeven dat er geen 
samenhang is. Over de eerste twee onderwerpen lopen aparte trajecten, los van 
het Actieprogramma, waarover u nog separaat wordt geïnformeerd. Het 
parlement wordt over deze trajecten ook nader geïnformeerd.  

Krachtenveld 
Momenteel wordt in het Actieprogramma gewerkt aan nieuwe milieuregels voor 
windturbines waarvoor een plan-mer is gemaakt. In dit AMvB-traject wordt 
tegelijk met de publicatie van de ontwerp-AMvB de plan-MER gepubliceerd waarbij 
een ieder -dus ook omwonenden, exploitanten en bevoegde gezagen- in de 
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gelegenheid wordt gesteld om te reageren. Dit wordt in het tweede kwartaal van 
2023 verwacht.  
Vanuit alle betrokkenen wordt uitgekeken naar de nieuwe milieuregels en er zijn 
vragen en zorgen rondom wind op land; zowel vanuit omwonenden en 
belanghebbenden vanwege de mogelijke hinder en daarmee samenhangend de 
gezondheidseffecten als vanuit de windsector met betrekking tot de 
energietransitie en plaatsingsmogelijkheden van windturbines op land. 
 
Er heeft ambtelijk afstemming plaatsgevonden met EZK (Klimaat en Energie), 
vanwege de vragen die raken aan de thema’s energieprojecten en wind op land 
en met BZK en JenV vanwege de vragen over de gevolgen van het Varkens-in-
Nood-arrest. 

Toelichting 
Aanleiding voor het Actieprogramma was de uitspraak van de Raad van State van 
juni 2021 die ertoe leidt dat de regels in het Activiteitenbesluit milieubeheer over 
windparken niet meer toegepast mochten worden omdat daarvoor geen plan-mer 
gemaakt is volgens de richtlijn strategische milieubeoordeling. Deze uitspraak is 
gebaseerd op het Nevele-arrest van het Europees Hof van Justitie. Er is vanuit het 
Actieprogramma na deze uitspraak een overbruggingsregeling vastgesteld met 
milieuregels voor bestaande windparken die 1 juli in werking is getreden. Verder 
worden nieuwe milieuregels voor windturbines gemaakt waarvoor eerst een plan-
MER is opgesteld. 
 
Ook wordt in het programma bekeken voor welke andere algemene milieuregels 
voor andere onderwerpen dan windparken een plan-mer kan worden gemaakt. 
Hierbij wordt gekeken naar de mogelijke vergelijkbaarheid van regels. Dit is de 
zogenaamde mogelijk bredere werking van de Nevele jurisprudentie.  
Dit levert inzichten op die kunnen worden benut om per regelgevingstraject te 
kunnen bepalen of daarvoor een plan-mer wordt gemaakt. In het eerste kwartaal 
van 2023 wordt u hierover nader geïnformeerd.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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