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Onderwerp

WarmtelinQ Rijswijk-Leiden Notitie Reikwijdte en Detailniveau tbv mer-procedure

Advies

1. Vast te stellen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau WarmtelinQ Rijswijk-Leiden

ten behoeve van het MER voor het Provinciaal inpassingsplan/projectbesluit

waarna deze op de wettelijk voorgeschreven wijze wordt gepubliceerd in het

Provinciaal Blad en ook in de huis-aan-huisbladen, tevens worden de betrokken

adviseurs en de Commissie voor de mer schriftelijk om advies gevraagd.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Notitie Reikwijdte en

Detailniveau WarmtelinQ Rijswijk-Leiden.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. Concept NRD WLQ Rijswijk-Leiden.pdf
2. GS brief aan PS,  WarmtelinQ Rijswijk-Leiden Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A- Openbaar 10 mei 2022 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

WarmtelinQ Rijswijk -Leiden is een voornemen van LdM C.V. (een juridische entiteit van

de Gasunie)

Het doel van WarmtelinQ Rijswijk - Leiden is de verduurzaming van zowel de bestaande

als toekomstige warmtelevering in Leiden en het aanbieden van restwarmte aan

toekomstige warmtedistributienetten in de gemeenten langs het toekomstige tracé (Den

Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, Katwijk,

Zoeterwoude, Leiderdorp, Leiden en Oegstgeest). 

De leiding takt in Rijswijk af van het tracé WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag waarvoor

Provinciale Staten in oktober 2021 al een provinciaal inpassingsplan (PIP) hebben

vastgesteld. Het tracé zal meerdere gemeenten doorkruisen om in Leiden te kunnen

aansluiten op het bestaande warmtedistributienet aldaar. De warmtetransportleiding

bestaat feitelijk uit twee leidingen (een aanvoer- en een retourleiding), een pompstation

en een warmteoverdrachtstation (WOS) bij de aansluiting op het bestaande warmtenet

in Leiden. Daarnaast wordt de piek- en back-upvoorziening (P&BU) van Vattenfall in

Leiden in het onderzoek betrokken. 

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. Ondanks dat voor de aanleg van de warmtetransportleiding geen directe

m.e.r.-plicht geldt, kan echter niet op voorhand worden uitgesloten dat het project

significante gevolgen kan hebben voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Daarvoor

dient een Passende Beoordeling te worden uitgevoerd en daardoor is voor het

provinciaal inpassingsplan toch een planMER noodzakelijk. In verband hiermee 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. De publicatie van dit concept-NRD markeert de start van de

m.e.r.-procedure. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00

Programma   : Ambitie 6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Provinciale Staten zijn bevoegd gezag voor de m.e.r.-procedure zolang die is gekoppeld

aan het PIP. De procedure voor de te nemen besluiten en de m.e.r. verandert echter
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deels door de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Vanaf dat moment zijn

Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag voor de m.e.r.-procedure en het Projectbesluit.

De procedure is daarom zo ingericht dat zowel aan de huidige als de toekomstige

wetgeving wordt voldaan.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 22 september 2021 hebben Provinciale Staten onder meer besloten om ten behoeve

van het project WarmtelinQ Rijswijk-Leiden een PIP als bedoeld in artikel 3.26 van de

Wet ruimtelijke ordening (Wro) op te stellen en een mer-procedure te doorlopen.

Voor dit project hebben Gedeputeerde Staten op 11 januari 2022 een participatieplan

vastgesteld. Zie verder het kopje participatie en rolneming.

 

3 Proces

 

NRD

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

worden gelegd. Een kennisgeving van deze terinzagelegging wordt geplaatst in het

Provinciaal Blad en in diverse lokale huis-aan-huisbladen. 

Gedurende de termijn van de ter inzage - 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.

Deze brief wordt onder mandaat via het bureauhoofd verzonden aan de colleges van

B&W van de gemeenten Rijswijk, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten,

Zoeterwoude, Leiderdorp, Leiden, Wassenaar, Katwijk en Oegstgeest, aan het

Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijksdienst

voor Cultureel erfgoed, Rijkswaterstaat, Ministerie van EZK en de veiligheidsregio’s

Haaglanden en Hollands Midden. De cie voor de mer wordt via de DCMR geconsulteerd. 

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.

De concept-NRD is digitaal beschikbaar via de webpagina van de provincie: www.zuid-

holland.nl/wlq-rijswijk-leiden

Provinciale Staten worden door middel van GS brief op de hoogte gesteld van de

terinzagelegging van de concept-NRD. Daarin worden ook de resultaten van de

publieksenquête benoemd die in het kader van het participatieproces is gehouden en op

basis waarvan het participatieproces verder wordt ingevuld.

Voorbereidingen inpassingsplan/projectbesluit

Volgens afspraak zal het PIP in nauw overleg met medewerkers van de betrokken

gemeenten, Rijkswaterstaat en de Hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland

worden opgesteld. Op basis van het MER zal eind 2022 een voorkeursalternatief worden

vastgesteld door Gedeputeerde Staten dat de basis vormt voor het op te stellen

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

 

4 Participatie en rolneming

 

 

De Provincie en de initiatiefnemer vervullen op basis van het door Gedeputeerde Staten

vastgestelde participatieplan (11 januari 2022) hun rol en geven invulling aan het

participatieproces.  Provincie is de organisator van publieksbijeenkomsten en wordt

daarbij inhoudelijk ondersteund door de initiatiefnemer Gasunie/WarmtelinQ.

Met het participatieplan en de daarin beschreven processtappen wordt tevens

geanticipeerd op de Omgevingswet die waarschijnlijk in werking treedt op 1 januari

2023.

5 Communicatiestrategie

 

De wijze van communicatie is nauw verbonden met de processen zoals beschreven in

het participatieplan, zoals enquêtes, websites, kennissessies en webinars. 

Voor het tracé WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag is indertijd bestuurlijk afgesproken

dat berichtgevingen ook in huis-aan-huisbladen worden geplaatst, om zo de bekendheid

van dit project en de betrokkenheid van de burger daarbij te vergroten. Voor het tracé

WarmtelinQ Rijswijk-Leiden wordt deze ingezette lijn voortgezet.

Tevens wordt gebruik gemaakt van de communicatiekanalen van de betrokken

gemeenten.

 


