
Staten-Generaal A 1/2

Vergaderjaar 2021-2022

29 826 Industriebeleid

Nr. 149 Herdruk1 Brief van de minister voor Klimaat en Energie

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 september 2022

Overeenkomstig artikel 3.35, negende lid, van de Wet ruimtelijk ordening stuur ik 
uw Kamer hierbij het besluit waarin ik met toepassing van artikel 3.35, eerste lid, 
van de Wet ruimtelijke ordening de rijkscoördinatieregeling van toepassing verklaar 
op het project de Delta Corridor zoals benoemd in het besluit. 

Het definitief inzetten van de rijkscoördinatieregeling voor het project hangt af van 
het concrete voorstel van de betrokken marktpartijen, de maatschappelijke 
kostenbatenanalyse en de besluitvorming rond de voortgang van dit project en de 
rol van het Rijk hierin (conform Kamerstuk 29 826, nr. 134). Het nu nemen van dit 
besluit past bij de faciliterende rol die het Rijk samen met de regionale overheden 
invult om dit project op snelheid te brengen op de taken waar we als Rijk en andere 
overheden voor verantwoordelijk zijn. Ik zal uw Kamer hier passend over 
informeren via MIEK-rapportages of anderszins.

Op grond van artikel 3.35, eerste en negende lid, van de Wet ruimtelijke ordening is 
dit besluit genomen in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad en 
wordt aan het besluit geen uitvoering gegeven dan nadat beide Kamers der Staten-
Generaal daarmee hebben ingestemd. Met het besluit wordt geacht te zijn 
ingestemd indien geen van beide Kamers binnen vier weken na toezending een 
besluit heeft genomen omtrent de behandeling daarvan. 

De minister voor Klimaat en Energie,
R.A.A. Jetten 

Ter Griffie van de Eerste en Tweede Kamer der 
Staten-Generaal ontvangen op 9 september 2022.

Indien geen van beide Kamers op uiterlijk 
7 oktober 2022 een besluit heeft genomen over 
de behandeling, worden beide Kamers geacht 
met het toegezonden besluit te hebben ingestemd.

1 I.v.m. toevoegen van de Eerste Kamer aanduiding


