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De icoontjes op de kaart van Nederland 

en de projectsheets geven het soort 

energieproject en de projectfase van de 

rijkscoördinatieregeling (RCR) aan. Elk 

soort project heeft een eigen icoontje, elke 

projectfase een eigen kleur.

Soorten energieprojecten 
Energiecentrales
Energiecentrales met een capaciteit van minimaal 500 Megawatt 

(MW). Duurzame energiecentrales tot 50 MW. 

Gasinfrastructuur
Uitbreiding van het landelijk gastransportnet met een druk van ten 

minste 40 bar en een diameter van ten minste 45,7 centimeter. 

Onder de gasinfrastructuur valt ook de aanleg of uitbreiding van 

LNG-installaties (installaties voor liquid natural gas, vloeibaar aard-

gas) met een capaciteit van ten minste 4 miljard m3 en projecten 

voor de opslag van stoffen en daarbij behorende pijpleidingen.

Gaswinning
Opsporing of winning van aardgas in beschermde natuurgebieden. 

Hoogspanning
Uitbreidingen van het landelijk hoogspanningsnet op een spanning-

sniveau van 220 kilovolt (kV) of hoger. 

Windparken
Windparken op land met een capaciteit van ten minste 100 MW. De 

besluiten over windkavels op zee zijn door de relatie met kustge-

meenten ook in het projectenoverzicht opgenomen.

Overige projecten
Opslag van stoffen diepe aardlagen en bijbehorende pijpleidingen. 

Kleur projectfase RCR
Onderstaand zijn de namen van de huidige verantwoordelijke 

ministeries aangehouden (Economische Zaken en Klimaat/EZK, 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties/BZK). In de projectsheets 

zelf zijn de namen van de ministeries aangehouden ten tijde van de 

besluitvorming (Economische Zaken/EZ en Infrastructuur en Milieu 

tot aan het regeerakkoord van 10 oktober 2017).

Voorfase 
De initiatiefnemer (of initiatiefnemers) maakt de plannen voor een 

energieproject bekend aan EZK. In de wet ligt vast welke projecten 

onder de RCR vallen. In de voorfase bespreken de initiatiefnemer(s) 

en EZK de uitgangspunten van het project met alle belanghebben-

den.

Procedurefase 
Publicatie van het voornemen voor het project 

De formele start van de procedurefase is de terinzagelegging van een 

voornemen om een project uit te voeren. Dit gebeurt met een con-

cept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD), de startno-

titie voor het project. In deze startnotitie staat wat het doel is van 

het project en welke alternatieven en milieueffecten de ministeries 

van EZK en BZK laten onderzoeken. Hierop kan iedereen reageren. 

Met de ontvangen inspraak en adviezen wordt de definitieve NRD 

vastgesteld, met de gewenste reikwijdte en het detailniveau van het 

te maken milieueffectrapport (m.e.r.).

Voor projecten van Europees belang geldt aanvullend dat in deze 

fase een openbare raadpleging moet worden georganiseerd. 

Voorkeursalternatief 
Op basis van de startnotitie en de m.e.r. wordt in overleg met 

betrokken partijen het voorkeursalternatief vastgesteld: een keuze 

voor een locatie of een tracé. Hiervoor  ontwikkelen EZK en BZK 

een inpassingsplan. Een inpassingsplan is een bestemmingsplan op 

rijksniveau, waarmee de ministers van EZK en BZK de ruimtelijke 

inpassing van het project mogelijk maken. Tegelijkertijd bereidt de 

initiatiefnemer (of initiatiefnemers) de vergunningaanvragen voor 

en dient deze in bij de betrokken overheden. 

Formele besluiten 

De verschillende besluiten voor een project worden zoveel mogelijk 

tegelijkertijd en in onderling overleg genomen. Het gaat hier om het 

ruimtelijke besluit, de vergunningen en de ontheffingen. Alle beslui-

ten voor een project worden samen in concept ter inzage gelegd, 

zodat iedereen daarop  kan reageren. De overheden nemen daarna 

hun definitieve besluiten en leggen deze vervolgens weer ter inzage. 

Als het niet lukt om alle besluiten tegelijkertijd te behandelen, dan 

volgt een 2e fase. 

Beroepsfase 
Betrokken bewoners en andere partijen kunnen in beroep gaan als 

ze het niet eens zijn met een of meerdere besluiten. Dit kan bij de 

afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is dus geen 

bezwaarfase.

Realisatiefase 
Het project wordt gerealiseerd en opgeleverd.

Gerealiseerd
Het project is gereed en in gebruik.

Stilgelegd 
Het project is tijdelijk of definitief stilgelegd.

Legenda

link to: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/ bureau-energieprojecten/projecten-van-europees-belang

