Rijkscoördinatieregeling

De Rijksoverheid kan bij projecten van nationaal belang de besluitvorming coördineren.
Projecten op het gebied van energie-infrastructuur die van nationaal belang zijn,
worden gecoördineerd door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Bekendmaking voornemen

Initiatiefnemer maakt het voornemen bekend
via standaard meldingsformulier.

Aanvraag vergunningen
en ontheffingen
Initiatiefnemer vraagt alle
vergunningen en ontheffingen
aan bij de bevoegde overheden.

Onderzoeken van alternatieven
De ministeries van EZK en BZK bereiden
een ruimtelijk besluit voor en onderzoeken
alternatieven in een milieueffectrapport.

Keuze voorkeursalternatief
Op basis van onderzoek, overleg in
de regio, advies van de bestuurlijke
regio en de initiatiefnemer maakt het
ministerie van EZK een keuze voor een
voorkeursalternatief.

Terinzagelegging
ontwerp-besluiten

De ontwerp-besluiten liggen
ter inzage en ieder kan een
zienswijze indienen.

Ontwerpbesluiten

Definitieve
besluiten

De overheden verwerken
de adviezen en de inspraak
en maken hun besluiten
definitief.

De betrokken overheden
maken in onderling overleg
hun ontwerp-besluiten.

Uitspraak Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State doet uitspraak op de
beroepen tegen een of meer van de
besluiten.
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Beroep indienen
Raad van State

De definitieve besluiten liggen
gezamenlijk ter inzage. Belanghebbenden
kunnen tegen deze besluiten beroep
indienen bij de Raad van State.
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Planning RCR-Procedure
Aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek
2014 –2016

Voorbereiding
• Uitvoeren onderzoeken
•	Afstemming met betrokken
overheden en stakeholders
• Bepalen locatie
• Voorbereidingsbesluit

SEPTEMBER 2016
APRIL 2018

Project stopgezet
Project hervat
• Actualisatie onderzoeken
•	Informatieavond GTS 21-06-18
•	Voorbereiding vergunningaanvragen
•	Afstemming met betrokken
overheden en stakeholders
over inpassingsplan

FASE 1
18 JANUARI –
28 FEBRUARI
2019
JUNI 2019

• Ontwerpbesluiten
• Ontwerp-inpassingsplan
Inspraak: mogelijkheid om te
reageren op het ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten, door
indienen zienswijze.
Definitieve besluiten
Beroep: mogelijkheid om in
beroep te gaan tegen het inpassingsplan en de besluiten.

2019/2020

Onherroepelijke besluiten
Indien er beroep is ingediend, doet de
Raad van State uitspraak of deze
beroepen ontvankelijk of gegrond zijn.

BOUW GTS
2020
2022

FASE 2
VANAF
MEDIO
2019

Start aanlegfase
In gebruik name Aanvullende
stikstofproductiefaciliteit

EIND
2019

Aanvullende
ontwerpbesluiten
Inspraak
Definitieve aanv.
besluiten
Beroepsmogelijkheid
Onherroepelijke

2020

besluiten

Zienswijze indienen

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar
maken?
U kunt op verschillende manieren een zienswijze
indienen:

•	Tijdens de inloopbijeenkomst
•	Schriftelijk
•	Digitaal
•	Telefonisch

Wat gebeurt er met uw zienswijze?
Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken
bij het definitieve inpassingsplan en overige besluiten.
In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of en
zo ja op welke wijze de zienswijzen en reacties in de
definitieve besluiten zijn verwerkt. Deze Nota van
Antwoord wordt tegelijk met het definitieve inpassingsplan en de definitieve besluiten ter inzage gelegd.
Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere
de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op
www.bureau-energieprojecten.nl.

