Bijlage I Werking Rijkscoördinatie regeling (RCR)
Hoe werkt de RCR?
In het besluit tot toepassing van de RCR wordt aangegeven welke vergunningen en ontheffingen
gecoördineerd worden. Dit zijn bijvoorbeeld de omgevingsvergunning voor de activiteit bouw, de
Natuurbeschermingswetvergunning en de watervergunning zijn.
Ruimtelijk besluit
Om het project ‘planologisch’ mogelijk te maken is er een ruimtelijk besluit nodig. Dit gebeurt met
een rijksinpassingsplan of een projectomgevingsvergunning. Dit inpassingsplan wordt vastgesteld of
de projectomgevingsvergunning wordt verleend door ministers van EZ en van Infrastructuur &
Milieu. Het rijksinpassingsplan komt in plaats van het gemeentelijk bestemmingsplan. Dan kan ook
worden bepaald dat de gemeente gedurende een aangegeven periode niet bevoegd is een nieuw
bestemmingsplan vast te stellen. De gemeenteraad heeft dus geen bevoegdheid meer binnen de
RCR. De gemeenteraad kan geen bestemmingsplan meer vaststellen of een verklaring van geen
bedenkingen meer afgeven. Daarover beslist het rijk. Wel wordt vooroverleg gepleegd met de
gemeenteraad.
Veel verantwoordelijkheden ongewijzigd
Veel verantwoordelijkheden blijven bij rijkscoördinatie echter ongewijzigd. De vergunningen,
blijven de verantwoordelijkheid van ‘oorspronkelijke’ overheden. Het college van B&W (of GS van
provincie) besluit bijvoorbeeld zélf over de aangevraagde omgevingsvergunningen waarvoor zij
bevoegd gezag zijn. Toestemming voor ‘bouw’ komt dus van het college van B&W. Mocht een
dergelijk uitvoeringsbesluit problemen geven, dan heeft de minister van EZ de mogelijkheid om dit
besluit zelf te nemen. Dit is bijvoorbeeld gebeurt bij Windpark Noordoostpolder, waar de minister
voor het grondgebied van Lemsterland zelf de bouwvergunning heeft verleend.
Verschillende besluiten gecoördineerd
In de RCR worden de verschillende besluiten die voor een project nodig zijn tegelijkertijd en in
onderling overleg genomen. De procedure is één uniforme openbare voorbereidingsprocedure (zoals
een bestemmingsplanprocedure). Dus de ontwerpplannen, vergunningen en ontheffingen van de
ministers en de andere bevoegde gezagen en instanties liggen tegelijkertijd ter inzage. Op dat
moment kan men een zienswijze indienen. De overheden nemen daarna de definitieve besluiten ook
weer tegelijkertijd, rekening houdend met de ontvangen adviezen en zienswijzen.
In deze procedure kan door de gemeenteraad en het college van B&W een zienswijze worden
ingediend en vervolgens rechtstreeks beroep bij Raad van State.

