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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

WarmtelinQ Rijswijk-Leiden participatieplan 

 

Geachte Statenleden, 

Graag brengen wij u op de hoogte van het door Gedeputeerde Staten op 11 januari 2022

vastgestelde participatieplan voor de Warmtetransportleiding van Rijswijk naar Leiden

(WarmtelinQ Rijswijk-Leiden).

In dit project wordt participatie - meer dan kennisnemen en inspraak- mede door de aankomende

Omgevingswet belangrijker dan ooit. Om vorm te geven aan wat die abstracte term ‘participatie’

omhelst is in nauw overleg tussen WarmtelinQ en de provincie een participatieplan opgesteld, dat

ook gedeeld en besproken is met de ambtelijke werkgroep. In deze ambtelijke werkgroep zitten

medewerkers van de tien betrokken gemeenten: Rijswijk, Den Haag, Voorschoten,

Leidschendam-Voorburg, Zoeterwoude, Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest, Katwijk en Wassenaar

en de Hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland.

Het participatieplan richt zich op de fase van de ruimtelijke planvorming voor het tracé en

bijbehorende technische voorzieningen. Door vaststelling van dit participatieplan door

Gedeputeerde Staten is vastgelegd op welke wijze en door welke partijen er invulling wordt

gegeven aan participatie. 

De doelen achter dit participatietraject zijn betrokkenheid organiseren bij het project ten behoeve

van de formele (zienswijze)procedure bij het inpassingsplan/projectbesluit en het planMER maar

ook het organiseren van een brede maatschappelijke acceptatie voor WarmtelinQ. 

Er worden kennisgevingen geplaatst (ook in huis-aan-huisbladen) dat voor dit project een

participatieproces wordt gestart. Ook wordt er een online enquête uitgezet om te onderzoeken

wie op welke wijze waarbij betrokken en/of geïnformeerd wil worden. Bijeenkomsten worden

online en mogelijk fysiek gehouden gelet op de dan geldende Corona-maatregelen. Over de te

nemen ontwerpbesluiten worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd en belangstellenden

worden uitgenodigd om hun vragen en opmerkingen kenbaar te maken. Samen met de betrokken

overheden zal dit participatieplan verder worden uitgewerkt in een gedetailleerder

communicatieplan. Zie het bijgevoegde Participatieplan voor meer details en nadere informatie. 
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In de latere uitvoeringsfase van het project zijn WarmtelinQ en de gemeenten in de lead en niet

de provincie. In die fase kunnen burgers rechtstreeks worden geraakt door overlast

(bereikbaarheid, parkeren, geluid et cetera) als gevolg van uitvoeringswerkzaamheden. Dat vergt

een ander type van betrokkenheid en informatie en daarvoor zal te zijner tijd een zelfstandig

participatie- en communicatieplan worden opgesteld.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de 1ste officiële stap in de m.e.r.-procedure. Deze

notitie wordt nu opgesteld en afgestemd met betrokken overheden. In het NRD wordt

aangegeven wat in het MER zal worden onderzocht en welke alternatieve tracés daarbij aan de

orde zijn. De NRD en het daaropvolgende planMER zijn dan ook bij uitstek een voertuig voor de

organisatie van betrokkenheid van de omgeving, stakeholders en bestuurders. De verwachting is

dat deze NRD in Q1 van 2022 door Gedeputeerde Staten kan worden vastgesteld en vrijgegeven

voor inspraak en advies. Ook de onafhankelijke Commissie voor de mer zal over het NRD om

advies worden gevraagd.

In voorbereiding is een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen WarmtelinQ en de provincie

waarin afspraken over onze samenwerking, planschadevergoedingen en de tegemoetkomingen

in de plankosten worden vastgelegd. De samenwerkingsovereenkomst van het project

WarmtelinQ Vlaardingen – Den Haag wordt hiervoor als template gebruikt.

Wanneer de plannen dusdanig gevorderd zijn dat door de initiatiefnemer vergunningaanvragen

kunnen worden ingediend, dan kan het wenselijk zijn om de Provinciale coördinatieregeling van

toepassing te verklaren. Dit kan ‘helpen’ in de voortgang van het project, maar er kunnen ook

nadelen zijn. Immers het langst durende besluit kan het tempo van de andere besluiten

beïnvloeden. Indien betrokkenen het toepassen van de provinciale coördinatieregeling wenselijk

achten dan kan hiertoe later nog een separaat besluit worden genomen. 

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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