Rijkscoördinatieregeling voor gaswinning VDW
Gaswinning: VDW - Initiatiefnemer: Vermilion Energy
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodigt u van harte uit om mee te denken over de invulling van de plannen voor winning uit de
gasvelden VDW. Meer informatie vindt u op www.rvo.nl/gaswinning-vdw
eind augustus/september 2021

najaar 2021/voorjaar 2022

voorjaar/zomer 2022

Bekendmaking voornemen en
participatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(NRD) ter inzage

Onderzoeken van alternatieven

MER fase 1 en IEA ter inzage en
keuze voorkeursalternatief

De minister licht het voornemen toe en
geeft aan hoe hij de omgeving wil
betrekken. Het ‘Voornemen en
Participatieplan’ ligt ter inzage
en de omgeving kan reageren.

Mogelijke alternatieven van boorlocaties
en de uit te voeren onderzoeken naar de
effecten worden vooraf beschreven in de
NRD. Het concept ligt ter inzage en
iedereen kan een zienswijze indienen.

18 december 2020 – 11 maart 2021

De ministeries van EZK en VRO onderzoeken de
alternatieven in fase 1 van het milieueffectrapport
(MER). Hierbij nemen zij de reacties van de omgeving
mee. Met de uitkomsten van het MER maakt EZK een
Integrale Effecten Analyse (IEA) voor de effecten op
milieu, financiën, techniek, omgeving en
toekomstvastheid.

1e helft 2023

eind 2022

najaar 2022/1e helft 2023

Ontwerpbesluiten

Aanvraag vergunningen
en ontheffingen

Uitwerking voorkeursalternatief

De betrokken overheden maken hun ontwerp
besluiten voor de vergunningen en ontheffingen.

De initiatiefnemer vraagt alle
vergunningen en ontheffingen aan
bij de bevoegde overheden.

Het MER fase 1 en de IEA liggen ter
inzage en de omgeving kan reageren.
De regionale bestuurders en de
Commissie m.e.r. adviseren de
staatssecretaris. De staatssecretaris
maakt een keuze voor een
voorkeursalternatief (VKA).

Het VKA wordt uitgewerkt in fase 2 van het MER.
De ministeries maken het ontwerp-Rijksinpassingsplan
(in de Omgevingswet heet dat plan het ontwerpProjectbesluit).

najaar 2023

eind 2023

begin 2024

zomer 2024

Ontwerpbesluiten ter inzage

Definitieve besluiten

Definitieve besluiten ter inzage

Uitspraak Raad van State

De ontwerpbesluiten, het ontwerp
Projectbesluit en het MER (fase 1 en 2)
liggen gelijktijdig ter inzage en
iedereen kan een zienswijze indienen.

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

De definitieve besluiten liggen
gezamenlijk ter inzage. Belanghebbenden
kunnen tegen deze besluiten beroep
indienen bij de Raad van State.

De Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State doet binnen
6 maanden uitspraak op de beroepen
tegen een of meer van de besluiten.

= reactie geven mogelijk
maart 2022

