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Projectprocedure nieuwe hoogspanningsverbinding

Hoe u kunt meedenken, bijdragen  
en inspreken

Procedurestappen projectprocedure en 
milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure)

Om de nieuwe hoogspanningsverbinding te kunnen 
realiseren is een projectbesluit nodig. Daarvoor moet de 
projectprocedure worden doorlopen. Ten behoeve van het in 
beeld brengen van de milieueffecten wordt een 
m.e.r.-procedure doorlopen en wordt een plan-en project-
MER opgesteld.

Kennisgeving voornemen en voorstel voor participatie
Hierin staan de projectopgave en de uitgangspunten voor 
oplossingen voor realisatie van een hoogspanningsver-
binding. Ook wordt aangegeven hoe en wanneer de 
omgeving wordt betrokken.

Iedereen kan kennis nemen van het 
voornemen voor het project en het 
participatievoorstel. 

Tijdens de hele periode dat er aan de NRD gewerkt wordt, 
kan iedereen ook online reageren, via de projectatlas of de 
website. Parallel aan de NRD wordt een reactienota 
opgesteld waarin we antwoord geven op alle ingekomen 
reacties op het voornemen en participatievoorstel.

Na de ter inzage periode worden alle binnengekomen 
reacties en adviezen bekeken en wordt een Nota van 
Antwoord opgesteld. Zodra dat klaar is, stelt de  
minister voor Klimaat en Energie de NRD vast.

Tijdens de hele periode dat er aan de plan-MER gewerkt 
wordt, kan ook online worden gereageerd, via de projectatlas 
of de website. We actualiseren het participatieplan met een 
voorstel van hoe de participatie vorm wordt gegeven voor de 
komende fase.

Regionale overheden wordt gevraagd een advies uit te 
brengen over het IEA-rapport voor de keuze van een 
voorkeursalternatief. Ook vindt afstemming plaats met andere 
betrokken partijen. De adviezen zullen betrokken worden 
door de ministers bij de afwegingen die genomen moeten 
worden bij de ontwerp-voorkeursbeslissing.

Op verschillende momenten in dit proces kunt u meedenken, 
bijdragen of inspreken. Dit kan bijvoorbeeld online via de 
website, tijdens inloopbijeenkomsten of werksessies. 

Publicatie en ter inzage concept NRD
In deze stap wordt het concept NRD en bijgesteld 
participatieplan ter inzage gelegd.

Ontwikkelen alternatieven en opstellen beoordelings-
kader voor in het onderzoeksplan (NRD) 
De m.e.r.-procedure start met de notitie reikwijdte en 
detailniveau (NRD). Daar staat in wat er onderzocht wordt in 
het MER en hoe gedetailleerd dat gebeurt.

Ook wordt een update gemaakt van het participatieplan 
waarin staat hoe u wordt betrokken in de vervolgfase van het 
project.   

Vaststellen definitief NRD
Dit is het definitieve onderzoeksplan voor het MER. Dit wordt 
vastgesteld op basis van de ingekomen reacties, adviezen en 
de informatie uit het participatieproces. Daarna begint de 
volgende planfase.

Opstellen plan-MER en Integrale Effectenanalyse 
(IEA)
In deze fase worden de verschillende alternatieven voor de 
nieuwe hoogspanningsverbinding onderzocht op hun 
onderscheidende effecten op het milieu. 

Naast het MER wordt ook een integrale effectenanalyse (IEA) 
gemaakt. Die kijkt niet alleen naar milieu, maar ook naar de 
gevolgen op omgeving, de technische haalbaarheid, kosten, 
toekomstvastheid en ruimtelijke kwaliteit van de verschillende 
alternatieven.

Publicatie en ter inzage kennisgeving  
en voorstel voor participatieplan 

Iedereen kan door een reactie in te dienen, meedenken 
over de projectopgave, bijvoorbeeld over oplossingen 
en alternatieven en aangeven hoe men betrokken wil 
zijn bij het project. Dit kan digitaal of per post.
Tijdens de inloopavonden kan iedereen vragen stellen 
over het voornemen en participatievoorstel. Ook is er 
gelegenheid om mondeling te reageren.

Tijdens de ter inzage periode kan iedereen een reactie 
indienen op de concept NRD en het bijgestelde 
participatieplan. De stukken liggen 6 weken ter inzage. 
Ook de Commissie m.e.r. wordt om een advies 
gevraagd over de concept NRD.
Tijdens de inloopavonden kan iedereen vragen stellen 
over de NRD en over het geactualiseerde participatieplan. 
Ook is er dan gelegenheid om mondeling te reageren.
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Realisatie
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Na de ter inzage periode worden alle binnengekomen reacties 
en adviezen bekeken en wordt een Nota van Antwoord 
opgesteld. Hierna stelt de minister het voorkeursalternatief 
vast. Hierna wordt de definitieve voorkeursbeslissing door de 
desbetreffende ministers genomen.

Tijdens de hele periode dat er aan het project-MER gewerkt 
wordt, vindt afstemming met betrokken partijen plaats. 

Ook kan iedereen online blijven reageren, via de projectatlas 
of de website.   

In de periode voorafgaand aan het ontwerp-projectbesluit 
vindt intensief overleg plaats met de regionale overheden en 
andere betrokken omgevingspartijen.

In de periode voorafgaand aan de aanvragen vindt intensief 
overleg plaats met de vergunningverlenende partijen, zodat 
de aanvragen voldoen aan de eisen van het bevoegd gezag. 

Iedereen kan beroep indienen tegen  
het definitieve projectbesluit en de  
vergunningen. De stukken liggen  
6 weken ter inzage.

Vaststellen voorkeursbeslissing
De definitieve voorkeursbeslissing wordt genomen.  
Dit gebeurt op basis van de ingekomen reacties/zienswijzen 
en adviezen. 

Opstellen project-MER
In deze fase wordt de voorkeursbeslissing verder uitgewerkt 
en het ontwerp concreet gemaakt. De effecten worden nader 
onderzocht, afgestemd op de informatie die nodig is voor het 
projectbesluit en de vergunningen.

Opstellen (voor)ontwerp-projectbesluit
Het projectbesluit is in feite een bestemmingsplan op rijks-
niveau en regelt de bestemming van het tracé en de 
benodigde uitbreiding van de hoogspanningsstationslocaties. 

Opstellen aanvragen ontwerp-omgevingsvergunningen
Voor de realisatie van het project zijn behalve het project-
besluit meer toestemmingen nodig, zoals vergunningen. 
Deze worden tegelijk met het projectbesluit voorbereid en 
aangevraagd.

Vaststellen definitief projectbesluit en omgevings-
vergunningen 
Het definitieve projectbesluit wordt genomen en de ver-
gunningen worden verleend. Dit gebeurt op basis van de 
ingekomen reacties/zienswijzen en adviezen. 

Publicatie en ter inzage van de  
volgende stukken:
• Ontwerp-voorkeursbeslissing;
• plan-MER;
• Integrale effectanalyse.

In deze stap maken de bevoegde ministers de ontwerp-
voorkeursbeslissing kenbaar. Dit gebeurt op basis van 
uitgevoerd onderzoek, reacties uit de omgeving,
overleg met de betrokken regionale overheden en
informatie uit het informatieproces.

Publicatie en ter inzage van de volgende  
stukken:
•  Ontwerp-projectbesluit;
•  Project-MER;
•  Ontwerp-vergunningen.

In deze stap maken de bevoegde minsters het 
ontwerp-projectbesluit kenbaar. Dit gebeurt op basis 
van uitgevoerd onderzoek, reacties uit de omgeving, 
overleg met de betrokken regionale overheden en 
informatie uit het informatieproces.   

Tijdens de ter inzage periode van 6 weken kan iedereen 
een zienswijze indienen op de ontwerp-
voorkeursbeslissing, onderliggend plan-MER en IEA.  
De Commissie m.e.r. wordt om een advies gevraagd 
over het opgestelde plan-MER.

We horen ook graag uw ideeën over het bijgestelde 
participatieplan voor de planuitwerkingsfase.
U bent welkom op inloopavonden, waar EZK en TenneT 
toelichting geven en vragen beantwoorden.

Iedereen kan kennisnemen van de stukken.

U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp-
projectbesluit, het Project-MER en de ontwerp-
vergunningen. De stukken liggen 6 weken ter inzage.

U bent welkom tijdens de inloopavonden, waar EZK en 
TenneT toelichting geven en vragen beantwoorden.

Publicatie en ter inzage van 
definitief projectbesluit en 
omgevingsvergunningen

Bij beroepen doet de Raad van State uitspraak. Na een 
positieve uitspraak zijn projectbesluit en vergunningen 
onherroeppelijk.

Hierna kan gestart worden met de realisatie van de 
hoogspanningsverbinding.


