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Geacht college, 

 

Zoals uw college bekend is de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (hierna: PALLAS) bezig met de 

voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de PALLAS-reactor. Het doel is een nieuwe ‘state of 

the art’ nucleaire reactor te realiseren, die geschikt is voor medische isotopenproductie en het uitvoeren van 

nucleair technologisch onderzoek. PALLAS verzorgt de aanbestedingen, coördineert het vergunningentraject 

en interesseert partijen voor de financiering van de bouw. 

 

Verzoek toepassen coördinatieregeling 

In het kader van het voorgaande wil PALLAS middels dit schrijven uw college verzoeken de raad voor te 

stellen te besluiten tot het toepassen van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 lid 1 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) voor het project PALLAS. Project PALLAS omvat: 

- de realisatie van een werkterrein met ketenpark en tijdelijke bouwwegen; 

- het aanpassen van infrastructuur; 

- de realisatie van het reactorgebouw en daarmee direct verbonden gebouwen en voorzieningen (het 

‘nucleaire eiland’); 

- de realisatie van bijbehorende niet-nucleaire bebouwing en constructies, waaronder een 

kantoorgebouw, veiligheidsvoorzieningen en overige bouwkundige voorzieningen; 

- het secundaire koelsysteem, bestaande uit een pompgebouw, filterstation en koelwaterleidingen 

van het Noordhollandsch Kanaal via het pompgebouw naar het reactorgebouw en van het 

reactorgebouw via het pompgebouw naar de Noordzee, met bijbehorende in- en uitlaatconstructies; 

- overige onderdelen, zoals de aanleg van leidingen, parkeerplekken, wegen, hekken en verlichting en 

alle andere activiteiten in de fysieke leefomgeving die vereist zijn voor de realisatie en het gebruik 

van het project PALLAS. 

 

Onderbouwing verzoek om toepassing van de Wro-coördinatieregeling 

Twee belangrijke redenen om de Wro-coördinatieregeling op het project PALLAS van toepassing te verklaren 

zijn de mogelijkheid de besluitvorming in samenhang in procedure te brengen en een versnelling van de 

beroepsprocedure tegen de voor het project PALLAS vereiste besluitvorming. 

 

De mogelijkheid de besluitvorming in samenhang in procedure te brengen 

Voor het realiseren van het PALLAS-project zijn zeer veel besluiten benodigd. Toepassing van de Wro-

coördinatieregeling leidt ertoe dat alle besluiten, of clusters van samenhangende besluiten, gezamenlijk in 

procedure kunnen worden gebracht. Dat zorgt voor overzichtelijkheid van het besluitvormingstraject. Wel 

vergt deze samenhang een extra inspanning van de betrokken ambtelijke diensten, maar dat zal bijdragen 

aan de kwaliteit van de integrale besluitvorming. Bovendien vergroot samenhangende besluitvorming de 

integraliteit van het beeld dat omwonenden en andere belanghebbenden hebben op het 

besluitvormingstraject. Zonder toepassing van de Wro-coördinatieregeling volgt ieder besluit zijn eigen 

besluitvormingstraject, wat leidt tot een onoverzichtelijk geheel. 
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Versnelling van de beroepsprocedure 

Toepassing van de Wro-coördinatieregeling leidt er ook toe dat tegen alle besluitvorming beroep in één 

instantie, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, open staat en dat de Afdeling 

bestuursrechtspraak relatief snel uitspraak doet. Daardoor kan de besluitvorming binnen relatief korte tijd 

onherroepelijk worden. Hierdoor weten de initiatiefnemer, appellanten en de betrokken bevoegde gezagen 

eerder waar men aan toe is. 

 

Geen wijziging bevoegd gezag, geen wijziging toetsingskader 

Toepassing van de coördinatieregeling wijzigt niet het bevoegd gezag voor de besluiten waarop de Wro-

coördinatieregeling van toepassing is en brengt ook geen wijziging aan in het toetsingskader dat van 

toepassing is op die besluitvorming. Toepassing van de coördinatieregeling is enkel procedureel van aard en 

tegen het coördinatiebesluit zelf staat geen beroep open. 

 

Besluit gemeenteraad vereist 

Toepassing van de Wro-coördinatieregeling op het project PALLAS vergt dat de gemeenteraad daartoe 

expliciet een besluit neemt. Het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling is een procedurele 

beslissing en staat los van de inhoudelijke beoordeling van het project.  

 

De wettelijke grondslag die hiervoor wordt geboden is artikel 3.30 lid Wro. Daarin staat dat de gemeenteraad 

gevallen of categorieën van gevallen kan aanwijzen waarin de verwezenlijking van een onderdeel van het 

gemeentelijk ruimtelijk beleid het wenselijk maakt dat 

 

a. de voorbereiding en bekendmaking van nader aan te duiden, op aanvraag of ambtshalve te nemen 

besluiten worden gecoördineerd, of 

b. de voorbereiding en bekendmaking van een bestemmingsplan, een wijziging of uitwerking van een 

bestemmingsplan of een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid 

onder a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van het 

bestemmingsplan wordt afgeweken (projectbesluit), wordt gecoördineerd met de voorbereiding en 

bekendmaking van besluiten als bedoeld onder a.  

 

Op de voorbereiding en bekendmaking van de gecoördineerde besluiten is de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Tegen 

de vastgestelde besluiten kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State. 

 

Met het oog op de integraliteit en voortvarendheid van de besluitvorming verzoekt PALLAS uw college de 

raad voor te stellen te besluiten dat de besluitvorming die benodigd is voor het project PALLAS, al dan niet 

geclusterd, gecoördineerd kan worden doorlopen als bedoeld in artikel 3.30 lid 1 Wro, waaronder: 

a. besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (met inbegrip van eventueel 

benodigde verklaringen van geen bedenkingen); 

b. besluiten op grond van de algemene plaatselijke verordening; 

c. besluiten op grond van de Wet milieubeheer, Besluit lozen buiten inrichtingen en het 

Activiteitenbesluit milieubeheer; 

d. besluiten op grond van de Waterwet; 

e. besluiten op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, Wegenwet en Wegenverkeerswet; 

f. besluiten op grond van de Provinciale Wegen- en Waterverordening; 

g. besluiten op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; 

h. besluiten op grond van de Wet ruimtelijke ordening; 

i. besluiten op grond van de Provinciale Omgevingsverordening; 

j. besluiten op grond van de Wet bodembescherming; 

k. besluiten op grond van de Wet natuurbescherming; 
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l. besluiten op grond van de Provinciale Milieuverordening; 

m. besluiten op grond van de Ontgrondingenwet; 

n. en overige, hiervoor niet in het bijzonder genoemde, besluiten die passend zijn binnen het project 

PALLAS, waarvan het college voor het welslagen van het project de coördinatie wenselijk acht om 

deze al dan niet onderdeel te laten zijn van de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking. 

Voor alle besluiten die nodig zijn voor het project PALLAS waarop dit verzoek betrekking heeft geldt dat het 

college ook de mogelijkheid heeft om, als dat niet bijdraagt aan voortvarende besluitvorming, bepaalde 

besluiten niet voor te bereiden met toepassing van de Wro-coördinatieregeling. 

 

Mocht uw college naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben, dan kan contact worden 

opgenomen met de heer Marco Visser via +31 88 20 24 029 of marco.visser@pallasreactor.com.  

 

Hopende hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

Hoogachtend,  

 

Namens Stichting voorbereiding Pallas-reactor, 

 

 

 
 

Hermen van der Lugt 

CEO PALLAS 

 


