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Eén projectbesluit
Doel van het projectbesluit is om als Rijk, provincie of water
schap, slagvaardig te kunnen inspelen op ingrijpende en
complexe projecten waarbij een publiek belang een rol speelt.
Het kan bijvoorbeeld gaan om de aanleg van een weg of het
versterken van een waterkering. Maar ook om het aanleggen
van hoogspanningsleidingen of windparken, in samenwerking
met een private initiatiefnemer. Het gaat alleen om projecten
waarmee een rijks-, provinciaal of waterstaatsbelang gemoeid is.

Het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het betreffende
beleid mag een projectbesluit nemen. Voor de provincie zijn dat
Gedeputeerde Staten, voor het waterschap het dagelijks bestuur en
voor het rijk de minister van IenM of de minister die het aangaat
in overeenstemming met de minister van IenM.
Het projectbesluit vervangt het inpassingsplan uit de Wet ruimtelijke ordening, het tracébesluit uit de Tracéwet, het projectplan uit
de Waterwet en de coördinatieregelingen van de Wet ruimtelijke
ordening, de Tracéwet, de Waterwet en de Ontgrondingenwet.

Participatie in een vroeg stadium
Een belangrijk onderdeel van het projectbesluit is de participatie
in een vroeg stadium van burgers, maatschappelijke organisaties en
betrokken bestuursorganen. Bij een projectbesluit is participatie
verplicht. De verkenning met bijbehorende participatie moet er
voor zorgen dat de noodzaak van het project wordt vastgesteld en
dat niet meteen een kant en klare oplossing op tafel wordt gelegd.
De verkenning moet leiden tot kwalitatief betere besluitvorming
en tot meer draagvlak. De planvormingsfase kan daardoor sneller
verlopen. Investeren in het begin van het proces verdient zich later
terug.

Relatie met het omgevingsplan

Procedure

Het projectbesluit kan alle toestemmingen bevatten die nodig zijn
voor het project. Het kan bijvoorbeeld niet alleen de omgevings
vergunning, maar ook andere toestemmingen (bijvoorbeeld een
verkeersbesluit) bevatten. Het projectbesluit kan de regels van het
omgevingsplan direct wijzigen als die regels in strijd zijn met die
van het projectbesluit. Het is mogelijk om voor verschillende projecten die met elkaar samenhangen, één projectbesluit te nemen.
Bij een project waarbij bijvoorbeeld rijk én provincie zijn betrokken,
is dan maar één besluit nodig.

De procedure van het projectbesluit omvat de volgende stappen:
• Kennisgeving van het voornemen een projectbesluit te nemen
• Kennisgeving over de beoogde participatie
• Verkenning
• Het nemen van een voorkeursbeslissing met de mogelijkheid
tot indienen zienswijzen (alleen in die gevallen waarbij dit in
de kennisgeving van het voornemen was opgenomen of bij de
gevallen die zijn aangewezen in de Omgevingsbesluit)
• Het maken van een ontwerp-projectbesluit, waarop zienswijzen
kunnen worden ingediend
• Vaststellen van het projectbesluit door het bevoegd gezag
• Tegen het projectbesluit staat de mogelijkheid van beroep open
• Eventueel later verlenen vergunningen (bevorderlijk voor
flexibiliteit en fasering van het project)

Omdat het in de praktijk handiger is om technische omgevings
vergunningen (zoals vergunningen voor bouwen) pas in een latere
fase aan te vragen, bestaat de mogelijkheid om deze ‘uitvoerings
besluiten’ pas na het projectbesluit te nemen. Het oorspronkelijke
bevoegde gezag neemt dergelijke uitvoeringsbesluiten.
Het projectbesluit kent één beroepsgang: die bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling beslist
binnen zes maanden.
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