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Aan Provinciale Staten

Onderwerp

WarmtelinQ Rijswijk-Leiden Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Geachte Statenleden

Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van het door Gedeputeerde Staten op

10 mei 2022 genomen besluit om ten behoeve van het project WarmtelinQ Rijswijk -

Leiden de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vast te stellen en vrij te

geven voor publicatie en advisering.

Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer moet bij initiatieven voor de aanleg

of het wijzigen van bepaalde activiteiten worden beoordeeld of er sprake is van

milieueffecten. Aangezien milieueffecten op voorhand niet zijn uit te sluiten bij dit

project hebben de provincie, de overige bevoegde gezagen en de initiatiefnemer

gezamenlijk besloten dat voor het project een MER (milieueffectrapport) zal worden

opgesteld conform de m.e.r.-procedure. 

Ter voorbereiding van dit MER is een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

opgesteld. In deze notitie worden de voorgenomen warmtetransportleiding tussen

Rijswijk en Leiden en de verschillende alternatieven nader toegelicht en wordt

beschreven welke milieueffecten in het MER zullen worden onderzocht, op welke wijze

en met welk detailniveau. 

Nadat Gedeputeerde Staten de concept-NRD hebben vastgesteld zal deze ter inzage

worden gelegd. Gedurende deze termijn - die zes weken bedraagt - wordt eenieder in de

gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de inhoud en diepgang van het op te

stellen milieueffectrapport (MER). De adviseurs en bestuursorganen die op grond van

wettelijk voorschrift bij de voorbereiding van het inpassingsplan betrokken zijn alsmede

de commissie voor de mer worden via een brief om advies op de concept-NRD gevraagd.

De ontvangen adviezen worden, samen met de zienswijzen betrokken in het advies aan

de initiatiefnemer over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER.

http://www.zuid-holland.nl/
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De concept-NRD is ook digitaal beschikbaar via de webpagina van de provincie:

www.zuid-holland.nl/wlq-rijswijk-leiden.

De NRD markeert de start van de m.e.r.-procedure maar zij wordt ook benut voor het

consulteren en informeren van het publiek en overheden in het kader van het

participatie traject dat wordt doorlopen.

Op basis van het MER zal eind 2022 een voorkeursalternatief worden vastgesteld door

Gedeputeerde Staten dat de basis vormt voor het op te stellen ontwerp-

inpassingsplan/projectbesluit. Te zijner tijd zal het ontwerp-projectbesluit en het MER in

procedure worden gebracht. Dan zal er opnieuw gelegenheid zijn om een zienswijze in

te dienen op het MER en het ontwerp-Projectbesluit. Dit zal van tevoren worden

aangekondigd in o.a. het Provinciaal blad, de diverse huis-aan-huisbladen en op de

website van de provincie Zuid-Holland. 

De planning is erop gericht dat Gedeputeerde Staten een definitief projectbesluit

hebben genomen voor het einde van 2023.

Parallel aan deze procedurestappen loopt een participatietraject. Om de

inwonersconsultatie een goede start te kunnen geven is er een publieksenquête

gehouden door het bureau Citisens in opdracht van warmtelinQ. Op basis van de

uitkomsten van deze publieksenquête wordt het participatieproces verder ingevuld.

De vragen gingen dan ook over bekendheid met het onderwerp en of en hoe men op de

hoogte wenst te worden gehouden van het project WarmtelinQ Rijswijk-Leiden. 

Er zijn 2.336 mensen geweest die de enquête hebben ingevuld en 84% daarvan heeft

aangegeven betrokken c.q.  geïnformeerd te willen blijven bij. De resultaten van de

enquête worden verwerkt in een rapportage en over de uitkomsten daarvan zullen we u

dan weer informeren.

Wij zullen Provinciale Staten regelmatig informeren over door Gedeputeerde Staten

genomen besluiten en de stand van zaken in dit project. Wij hopen u hiermee voor nu

voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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