Zuid West

Procedures en Inspraak
Nieuwe regels voor ruimtelijke ordening

De projectmodule

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Als er op ruimtelijk gebied in uw gemeente iets gaat verande-

inwerking getreden. In die wet staan nieuwe regels voor de

ren, moet daarvoor het bestemmingsplan worden gewijzigd.

ruimtelijke ordening in ons land. Eén van die regels is de

Als de rijkscoördinatieregeling wordt toegepast – zoals in het

rijkscoördinatieregeling. Deze regeling is bedoeld om bij

geval van de Zuid-West 380 kV-verbinding – spreken we van

projecten van nationaal belang op een efficiëntere en

een rijksinpassingsplan. Het rijksinpassingsplan komt in de

snellere manier besluiten te kunnen nemen zonder dat dit de

plaats van het bestemmingsplan dat normaal gezien door de

rechtsbescherming aantast.

gemeenteraad wordt vastgesteld.

Ook de besluitvorming over energie-infrastructuurprojecten

De eerste fase van de rijkscoördinatieregeling – die noemen

– zoals de aanleg van hoogspanningsverbindingen – verloopt

we de projectmodule – bestaat uit een rijksinpassingsplan.

via deze rijkscoördinatieregeling. De wetswijzigingen

Ook in het geval van de Zuid-West 380 kV-verbinding wordt

(wijziging van onder meer de Elektriciteitswet 1998) waarin

direct een rijksinpassingsplan gemaakt. De projectminister –

dit alles geregeld is, zijn per 1 maart 2009 in werking

bij dit project is dat de Minister van EZ – stelt samen met de

getreden. De rijkscoördinatieregeling is hiermee ook van

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

toepassing op de Zuid-West 380 kV-hoogspanningsverbin-

Milieubeheer (VROM) het rijksinpassingsplan vast. Net als

ding. De Minister van Economische Zaken (EZ) is voor dit

bij wijziging of vaststelling van een bestemmingsplan, heeft u

project aangewezen als projectminister.

de mogelijkheid tot inspraak. Meer informatie hierover vindt
u op www.bureau-energieprojecten.nl.

De ministeries van Economische Zaken en
VROM werken samen met TenneT TSO B.V.
aan de Zuid-West 380 kV-verbinding.

Zeker van energie

Wat staat er in een rijksinpassingsplan?
Een rijksinpassingsplan bestaat uit een aantal onderdelen. Zo bevat het onder
andere:
• Een kaart met daarop het extacte tracé aangegeven.

Informatie
Bureau Energieprojecten
Postbus 93144

• Regels en (kwaliteits)eisen voor het project.
• Een toelichting over hoe het plan wordt uitgevoerd, wat de gevolgen van het
project zijn voor bijvoorbeeld water, milieu en natuurbeheer, economische en
sociale ontwikkeling en behoud van archeologische en culturele waarden.

2509 AC Den Haag

Ter voorbereiding van het rijksinpassingsplan wordt ook een milieueffectrappor-

Telefoon: (070) 379 89 79

tage gemaakt (ook wel bekend als een MER). Hierin wordt beschreven wat de

www.bureau-energieprojecten.nl

effecten zijn van het project op het milieu.

www.zuid-west380kv.nl

Colofon
Dit is een publicatie van de

Uitvoeringsmodule
De tweede fase van de rijkscoördinatieregeling noemen we de uitvoeringsmodule. Daarin wordt het volgende geregeld:
• coördinatie en afstemming van alle besluiten – bijvoorbeeld over vergunnin-

Ministeries van Economische Zaken en

gen of ontheffingen – die voor het project nodig zijn. De betrokken over-

VROM

heden, zoals de provincie of gemeente, zijn zelf verantwoordelijk voor het
nemen van de besluiten. De rijksoverheid heeft de regie en zorgt dat alle
besluiten goed op elkaar afgestemd zijn en op tijd worden genomen.
• bundeling van de verschillende momenten dat beroep mogelijk is.

’s-Gravenhage, april 2009

Efficiënter en sneller
Toepassing van de rijkscoördinatieregeling betekent dus niet dat de verantwoordelijkheden veranderen. Gemeenten moeten bijvoorbeeld gewoon zelf besluiten
over aangevraagde bouwvergunningen. De projectminister bepaalt de termijn
waarbinnen de verschillende vergunningen moeten worden verleend. Bij de
Zuid-West 380 kV verbinding doet de Minister van EZ dat. Het voordeel van de
rijkscoördinatieregeling is dat besluiten beter op elkaar kunnen worden afgestemd, efficiënter en dus sneller worden genomen. Zo kan de projectminister
bijvoorbeeld eisen dat andere betrokken bestuursorganen meewerken als dat
voor het slagen van het project nodig is. In het uiterste geval kan de projectminister zelf een besluit nemen.

Wat betekent dit proces voor u?
Door toepassing van de rijkscoördinatieregeling zijn inspraakmomenten meer
gebundeld, in tegenstelling tot een normale procedure. Zo zullen het ontwerprijksinpassingsplan en de daarbij behorende MER en alle ontwerp-uitvoeringsbesluiten in principe gelijktijdig ter inzage worden gelegd. In de landelijke dag- en
nieuwsbladen zal te zijner tijd een advertentie worden geplaatst waarin u alle
informatie kunt vinden over de termijnen en waar en hoe u een reactie kunt geven
op de voorgenomen besluiten. Ook kunt u informatie vinden op de projectwebsite: www.zuid-west380kv.nl.

Inspraakmomenten
Tijdens het gehele project zijn er de volgende inspraakmomenten:
• Startnotitie MER (zienswijzen)
• Vaststellen MER; Ontwerp-rijksinpassingsplan en de Ontwerp-uitvoeringsbesluiten (de vergunningen) (zienswijzen)
• Rijksinpassingsplan en uitvoeringsbesluiten (beroep)

