
Projectprocedure
Kennisgeving voornemen en voorstel 
participatie (VenP)
September 2022 
Iedereen kan reageren. Dit wordt meegenomen in 
de concept-NRD.

Concept Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (concept-NRD)
Begin 2023 
Iedereen kan een zienswijze indienen. Die 
wordt betrokken bij de definitieve Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Vaststellen definitief NRD
Voorjaar 2023
De definitieve NRD vormt de basis 
voor het  milieueffectrapport (MER).

Integrale Effectenanalyse 
(IEA) met MER en concept 
voorkeursalternatief (VKA)
Najaar 2023
Iedereen kan reageren voor het VKA 
definitief wordt.

Vaststellen definitief VKA
Eind 2023 
De ministers kiezen het VKA op 
basis van de reacties en advies van 
regionale overheden.

Bekendmaking 
ontwerp-projectbesluit
Voorjaar 2024 
Iedereen kan een zienswijze 
indienen. Die wordt betrokken 
bij de definitieve besluiten.

Vaststellen definitief projectbesluit
Midden 2024
Het definitieve projectbesluit met 
uitvoeringsbesluiten liggen ter inzage.

Mogelijkheid tot beroep 
bij Raad van State
Midden 2024
Belanghebbenden kunnen een 
beroep indienen tegen de definitieve 
besluiten.
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Hoe kan ik mijn reactie indienen?

U kunt op vier manieren een reactie indienen:

Persoonlijk - Voor het opnemen van uw 
mondelinge reactie is er tijdens de 
inloopbijeenkomst een notulist aanwezig.

Digitaal - Vul het digitale reactieformulier in op: 
www.rvo.nl/waterstofnetwerk-nzkg. Via de blauwe 
knop ‘Digitaal reactieformulier’ kunt u een reactie 
indienen.

Schriftelijk - U kunt uw reactie sturen naar:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Waterstofnetwerk 
Noordzeekanaalgebied
Postbus 111, 9200 AC Drachten

Onderteken uw brief en vermeld uw adres. Dan 
kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging 
sturen.

Telefonisch - Op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 
uur kunt u bellen met het Bureau Energieprojecten 
via 070 379 89 79.

Wat gebeurt er met mijn reactie?

U krijgt een antwoord op uw ingediende reactie via de 
reactienota. Deze wordt beschikbaar gesteld op www.rvo.nl/
waterstofnetwerk-nzkg. Nieuwe inzichten uit uw reactie 
worden overwogen en eventueel meegenomen in de concept 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). Deze 
concept-NRD komt te zijner tijd ook ter inzage, hierop kunt u 
een zienswijze indienen.

Reactie indienen



Rijksoverheid

• De minister voor Klimaat en Energie coördineert de  
  besluitvorming voor het project.
•  De minister voor Klimaat en Energie neemt een     
  ruimtelijk besluit in samenspraak met de minister   
  voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).

Provincie, waterschappen en gemeenten

• Zijn gesprekspartners voor EZK en Hynetwork Services
  over mogelijkheden.
•  Zijn het bevoegd gezag voor het verlenen van 
  vergunningen en ontheffingen die nodig zijn om het 
  project te realiseren.

Hynetwork Services

• Is verantwoordelijk voor de voorbereiding en 
  realisatie van het waterstofnetwerk  
  Noordzeekanaalgebied, dat ervoor zorgt dat vijf 
  industrieclusters in Nederland met elkaar, met    
  waterstofopslag en met het buitenland worden  
  verbonden.
•  Is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud   
  van het waterstofnet tijdens de exploitatiefase.

Rollen en verantwoordelijkheden


