
1. Opstellen startnotitie inpassingsplan 

2. Vaststellen startnotitie inpassingsplan 

3. Opstelllen voorontwerp inpassingsplan

5. Opstellen ontwerp inpassingsplan

4. Overleg met gemeenten

6. Vaststelling ontwerp inpassingsplan
    door Gedeputeerde Staten 

7. Zienswijzen

8. Vaststelling ontwerp inpassingsplan 
    door Provinciale Staten

9. Beroep op vaststellingsbesluit 

Provinciale Staten stellen de aanvullende richtlijnen voor de 
tweede fase m.e.r. vast, waarin staat wat in de tweede fase 
onderzocht moet worden.

Gedeputeerde Staten stellen het rapport tweede fase op en zijn 
daarbij niet aan een termijn gebonden. Ze streven wel naar een 
afronding eind 1e kwartaal.

Provinciale Staten stellen het MER tweede fase vast en geven daar- 
mee aan of het rapport voldoet aan de richtlijnen en de wettelijke 
eisen. Burgers hebben inspreekrecht tijdens vergaderingen van 
Provinciale Staten. Tevens worden de Nota Voorkeursalternatief en 
de startnotitie inpassingsplan door Provinciale Staten vastgesteld.

Provinciale Staten publiceren binnen 8 weken na vaststelling het 
MER tweede fase. 

Iedereen kan opmerkingen maken over het MER tweede fase en het 
provinciaal inpassingsplan en hier een zienswijze over indienen. Het 
MER is hierbij een bijlage bij het ontwerp provinciaal inpassingsplan.

Na de inspraaktermijn brengt de Cie. m.e.r. advies uit over de vol-
ledigheid en de kwaliteit van het MER tweede fase. Als de Cie. 
m.e.r. het MER tweede fase onvolledig vindt, kan ze adviseren om 
een aanvulling op het rapport te maken.

Provinciale Staten nemen een besluit over het project door middel 
van het vaststellen van het ontwerp provinciaal inpassingsplan. Ze 
houden daarbij rekening met het advies van de Cie. m.e.r., de milieu-
gevolgen en de binnengekomen reacties en adviezen. Ze motiveren 
in het besluit wat er met de resultaten van het MER is gedaan. 

RijnlandRoute

2011

2012

15 sept
2010

Voorjaar
2011

2e 
kwartaal
2011

Medio
2011

3e 
kwartaal
2011

3e 
kwartaal
2011

4e 
kwartaal
2011

FASE 2

9. Aanvullende
    richtlijnen

10. MER

11. Vaststelling

12. Publicatie MER en 
      ontwerp provinciaal 
      inpassingsplan

13. Inspraak

14. Toetsing door
      de Cie. m.e.r.

15. Vaststellingsbesluit
      ontwerp provinciaal
      inpassingsplan

De provincie Zuid-Holland is voor het project RijnlandRoute bezig de kosten en milieueffecten van 
drie verschillende tracés in kaart te brengen. Dit doet zij door een milieueffectrapportage (m.e.r.) uit 
te voeren. Het doel van de m.e.r.-procedure is om het milieubelang een volwaardige rol in de besluit-
vorming te laten spelen. 

Het resultaat van deze procedure is een milieueffectrapport (MER). Voor de RijnlandRoute gebeurt 
de m.e.r in twee fasen. Na de eerste fase zijn een aantal varianten afgevallen. 

In de tweede fase worden de overgebleven en toegevoegde varianten vervolgens meer diepgaand 
onderzocht. De genoemde data in dit overzicht zijn indicatief en hier kunnen geen rechten aan 
worden ontleend. 

Om de realisatie van de RijnlandRoute mogelijk te maken, 
kiest de provincie voor het ruimtelijk instrument van het 
provinciaal inpassingsplan. Het MER dient, naast een 
bijdrage te leveren aan de tracékeuze, tevens te fungeren 
als onderbouwing voor het provinciaal inpassingsplan. Een 
inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan.

2 maart 2011
Verkiezingen Provinciale Staten

m.e.r.-procedure en planning provinciaal inpassingsplan
 

Initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten/
Bevoegd Gezag: Provinciale Staten

Burger

Legenda:

Commissie voor de milieu-
effectrapportage (Cie. m.e.r.)

Zie voor meest actuele planning en de tracés: www.rijnlandroute.nl publicatiedatum: 8 september 2010

Planning  is nog  niet bekend

De m.e.r.-procedure, de procedure met  betrekking tot het provinciaal
inpassingsplan en de relatie tussen de twee procedures.

Voor de doorlopen planning van het MER 1e fase zie bijlage MER planning 1e fase.


