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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-793484934 

DOS-2019-0003044

Onderwerp

WarmtelinQ Rijswijk-Leiden participatieplan

Advies

1. Vast te stellen het Participatieplan WarmtelinQ Rijswijk-Leiden.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij op de hoogte worden gebracht

van het vastgestelde participatieplan WarmtelinQ Rijswijk-Leiden alsook de voortgang van

het project.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Participatieplan WarmtelinQ Rijswijk-

Leiden.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

GS-brief aan PS

Participatieplan

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 11 januari 2022 11 januari 2022
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1 Toelichting voor het College

 

Zie de brief van Gedeputeerde Staten gericht aan Provinciale Staten.

Participatie - meer dan kennisnemen en inspraak- is in dit project en dit ruimtelijk planvormings-

proces mede gelet op de komende Omgevingswet meer dan ooit belangrijk. Het doel is

betrokkenheid bij het project organiseren ten behoeve van de formele (zienswijze)procedure bij

het inpassingsplan/projectbesluit en het planMER alsook het organiseren van een brede

maatschappelijke acceptatie voor WarmtelinQ.

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

tracé en bijbehorende technische voorzieningen. Door het vaststellen van dit participatieplan door

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

gegeven aan participatie. Het participatieplan wordt ter kennisneming aan PS gezonden. 

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

Er is geen wettelijke verplichting om het participatieplan bekend te maken. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 22 september 2021 hebben Provinciale Staten besloten dat voor het project WarmtelinQ

Rijswijk-Leiden een inpassingsplan (projectbesluit wanneer de omgevingswet in werking treedt,

naar verwachting juni 2022) wordt opgesteld en een m.e.r.-procedure wordt gestart.

In de toelichting bij het besluit is aangekondigd dat een participatieplan wordt opgesteld in

samenwerking met de andere betrokken overheden en de initiatiefnemer zijnde WarmtelinQ BV,

onderdeel van de Gasunie. En dat provinciale Staten regelmatig wordt geïnformeerd over

genomen besluiten en de voortgang van het project.

 

3 Proces

 

Het starten van het participatieproces wordt bekend gemaakt (hah-bladen en websites) en

belangstellenden worden uitgenodigd hierin mee te doen. Het participatieplan zelf zal op de

website worden geplaatst. Via een enquête wordt onderzocht op welke wijze men betrokken en/

of geïnformeerd wil worden.

 

4 Participatie en rolneming

 Zie bijgevoegd en vast te stellen participatieplan WarmtelinQ Rijswijk-Leiden. 
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5 Communicatiestrategie

 

Zie bijgevoegd en vast te stellen Participatieplan WarmtelinQ Rijswijk-Leiden.

De communicatiestrategie wordt nog verder uitgewerkt in samenwerking met de betrokken

gemeenten (Rijswijk, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Zoeterwoude, Leiderdorp, Leiden,

Oegstgeest, Katwijk en Wassenaar) en de initiatiefnemer.

 


