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Bijlage(n) 

 

Geachte heer Pieters, 

 

Dank u wel voor uw brief van 19 november jl. In uw brief verzoekt u de  
SDE++ regeling op 24 november 2020 gesloten te houden voor windenergie op 
land. Met de energietransitie staat Nederland voor een enorme opgave. We 
werken aan de collectieve klimaatdoelen waar iedereen baat bij heeft. Het 
streven van het kabinet is om 49% CO₂-reductie te behalen in 2030 ten opzichte 
van 1990. In het Klimaatakkoord is daarom de doelstelling van tenminste 35 TWh 

hernieuwbaar geproduceerde elektriciteit op land (wind en zon) in 2030 
opgenomen. Windenergie op land is essentieel om de klimaatdoelen te halen. De 
SDE++ regeling levert een belangrijke bijdrage aan het kosteneffectief realiseren 
van de klimaatdoelstellingen. Ik zie daarom geen reden om de SDE++ regeling op 
24 november jl. niet open te stellen voor windenergie op land.  

 

U verwijst in uw brief naar twee arresten van het Hof van Justitie van de Europese 

Unie (hierna: HvJ-EU), namelijk het arrest van 27 oktober 2016 (zaak C-290/15) 

en het arrest van 25 juni 2020 (zaak C-24/19). U stelt dat vergunningen voor 

windturbines als gevolg van deze arresten niet gebruikt mogen worden, wat niet 

het geval is. 

 

Het arrest van 27 oktober 2016 heeft betrekking op een specifiek besluit van het 

Waals gewest. Het arrest van 25 juni 2020 heeft onder meer betrekking op een 

specifiek besluit van de Vlaamse regering. In beide gevallen ging het om een 

besluit dat voorschriften voor de bouw en exploitatie voor windturbines bevat. In 

deze arresten heeft het HvJ-EU geoordeeld dat beide besluiten kwalificeren als 

een ‘plan of programma’ in de zin van EU richtlijn 2001/42/EG, waarvoor op grond 

van die richtlijn een milieueffectrapportage dient te worden uitgevoerd. In de 

arresten wordt niet ingegaan op de Nederlandse algemene regels voor 

windturbines in het Activiteitenbesluit milieubeheer.  

 

In Nederland heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 

3 april 2019 geoordeeld dat uit de jurisprudentie van het HvJ-EU niet kan worden 

afgeleid dat de Nederlandse algemene regels voor windturbines in het 

Activiteitenbesluit milieubeheer een ‘plan of programma’ vormen in de zin van EU 

richtlijn 2001/42/EG. Deze algemene regels hebben geen planmatig karakter. 
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Voor deze Nederlandse algemene regels geldt dan ook geen verplichting een 

milieueffectrapportage uit te voeren.1  

 

In het arrest van 25 juni 2020 komt het HvJ-EU niet met nieuwe elementen of 

gewijzigde inzichten over de reikwijdte van EU richtlijn 2001/42/EG. Er is derhalve 

geen reden te veronderstellen dat de Nederlandse algemene regels voor 

windturbines in het Activiteitenbesluit milieubeheer thans wel kwalificeren als ‘plan 

of programma’ in de zin van EU richtlijn 2001/42/EG, waarvoor op grond van die 

richtlijn een milieueffectrapportage moet worden uitgevoerd. De Nederlandse 

algemene regels voor windturbines blijven dan ook onverminderd van toepassing.  

 
 

Ik hoop uw brief hiermede voldoende te hebben beantwoord. 
 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze: 
 

 

 

 

 

Ernst-Paul Nas 

Directeur Elektriciteit 

 

 

 
1 ECLI:NL:RVS:2019:1064. 


