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Onderwerp
Informatie over het project Leiding door het midden
Advies
1 . Vast te stellen de brief met bijlagen "Informatie over het project Leiding door het midden"
aan Provinciale Staten waarmee zij worden geïnformeerd over het verzoek tot een PIP en
PCR voor de warmtetransportleiding door het Midden.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief met bijlagen "Informatie over het
project Leiding door het midden” aan Provinciale Staten waarin zij worden geïnformeerd
over het verzoek tot een PIP en PCR voor de warmtetransportleiding door het Midden.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het GS-voorstel en de brief aan
PS een passage toe te voegen over de afweging om nu wel een PIP te doen en, indien dat zo is,
op te nemen dat er van de beleidslijn afgeweken wordt..

Bijlagen
GS-brief aan PS- Informatie over project Warmteleiding door het midden
Kaart LdM en Warmterotonde
Kaart Tracé LdM
Toelichting op keuze voor PIP en PCR
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1

Toelichting voor het College

Zie de brief aan PS.
In het voortraject is bestuurlijk contact geweest tussen de Gedeputeerde van Energie en LdM CV.
LdM CV heeft verzocht tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) met toepassing
van de Provinciale Coördinatie Regeling (PCR) voor de Warmte Leiding door het Midden, hierop
is gelet op de belangen van de Provincie Zuid-Holland, aangegeven bereidwillig te zijn, mits de
zes betrokken gemeenten (Vlaardingen, Schiedam, Midden Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag)
hier positief in staan. De gemeenten hebben bestuurlijk aangegeven het tracé van de leiding en
het verzoek van LdM CV voor het opstellen van een PIP en het toepassen van de PCR te
steunen. Een schriftelijke bevestiging van de gemeentelijke colleges van deze steun voor PIP en
PCR wordt in juli verwacht.
Dit is conform onze werkwijze, waarin wij uitgaan van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor
ruimtelijke besluitvorming ten behoeve van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Een Provinciaal
inpassingsplan wordt afgewogen indien er sprake is van:
-

een verzoek hiertoe van een gemeente of een initiatiefnemer, waarbij de meerwaarde van het

-

overnemen van de gemeentelijke ruimtelijke procedure door de provincie duidelijk is;
een weigering (of weigerachtige houding) van een gemeente om mee te werken aan het
ruimtelijk faciliteren van een ontwikkeling waardoor een provinciaal belang in het geding komt;

-

een grensoverschrijdende ontwikkeling, waar gemeenten onderling moeizaam uit komen.

Voor elk project is de provinciale meerwaarde uniek en afhankelijk van verscheidene facetten.
Welke facetten meespelen in die meerwaarde en dus de besluitvorming rond het al dan niet
uitvoeren van een PIP /PCR voor de LdM is bij de brief aan PS opgenomen in bijlage 3
(Toelichting op keuze PIP/PCR).
Gelet op de planning wordt door middel van een brief Provinciale Staten voor het zomerreces op
de hoogte gebracht van het project LdM en het verzoek om een PIP. Aangekondigd wordt dat
Gedeputeerde Staten direct na het zomerreces een besluit over het opstellen van een PIP met
PCR voor deze warmteleiding zal nemen ter voorlegging aan PS.
In de brief aan Provinciale Staten “informatie over Leiding door het Midden” is in een bijlage
toegevoegd met informatie over de verschillende facetten van een PIP met PCR procedure voor
de LdM. Ook zijn twee kaarten die de ligging en het tracé van de leiding duiden als bijlage
toegevoegd.
Indien de besluitvorming van GS over het PIP PCR aan de orde is, wordt u uitgebreider
geïnformeerd op inhoud en proces van dit project LdM.
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW: € 0,=
Programma: 3 Aantrekkelijk en concurrerend.
Financiële risico’s: € 0,=
Het informeren van PS heeft geen financiële of fiscale gevolgen
Juridisch kader
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Het informeren van PS heeft geen juridische gevolgen.

2 Voorafgaande besluitvorming
Er is geen eerdere besluitvorming aan LdM voorafgegaan, wel besluitvorming over het streven
naar een Bovenregionaal Warmtenetwerk, waar de LdM een belangrijk infrastructureel onderdeel
van is. In het provinciaal Omgevingsbeleid dat is vastgesteld door PS een bovenregionaal
warmtenetwerk als beleidsbeslissing opgenomen. Aangegeven is dat de provincie zich inzet voor
de realisatie van een bovenregionale warmte infrastructuur, als essentieel onderdeel van een
goed functionerende warmtemarkt. Het bovenregionaal Warmtenetwerk is tevens expliciet
aangeduid als provinciaal belang. Er is een noodzaak voor bovenlokale keuzes, omdat de
warmtemarkt en -transport gemeentegrenzen overstijgt. De LdM waarvoor nu gevraagd wordt om
een PIP met PCR betreft zo een bovenlokaal transporttracé.

3 Proces
Met het informeren van PS door middel van onderhavige brief over het verzoek tot het opstellen
van PIP door LdM CV zijn geen besluiten gemoeid en zijn er derhalve geen politieke en/of
bestuurlijke risico’s of andere gevolgen in het geding.
Vervolgproces:
In juli zullen de brieven van de gemeenten binnen zijn. Gelet op de positieve grondhouding die
eerder bestuurlijk is uitgesproken, wordt thans ambtelijk de besluitvorming door GS en PS
voorbereid. Er wordt gewerkt aan een voorstel voor besluitvorming en een Startnotitie waarin
uitgebreid wordt ingegaan op de achtergrond, de voorgeschiedenis van het tracé, de participatie
met burgers, bedrijven en andere organisaties en een toelichting op het te volgen proces. Na
positieve besluitvorming door GS kan het geheel worden aangeboden voor besluitvorming door
PS. Indien PS besluiten tot het opstellen van een PIP, betekent dat geen verplichting tot het
vaststellen van het PIP. Mochten uit onderzoeken of andere overwegingen blijken dat er
zwaarwegende redenen zijn niet over te gaan tot het vaststellen van het PIP, dan is dat de
bestuurlijke verantwoordelijkheid van PS.

4 Participatie
Participatie is geen onderdeel van het onderhavige besluit.
In het vervolgproces zal participatie nadrukkelijk aan de orde zijn.
In de voorbereidende (bestuurlijke) gesprekken is tussen de gemeenten, de provincie en LdM CV
reeds overeengekomen dat het communicatietraject primair bij LdM CV en de betrokken
gemeenten ligt. LdM CV is reeds met vele belangengroepen en particulieren in gesprek over het
tracé.

5 Communicatiestrategie
Op onderhavig besluit is communicatie - anders dan de publiekssamenvatting - niet van
toepassing.
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Voor het vervolgproces zal een communicatiestrateeg worden betrokken, een werkgroep
communicatie is in oprichting, met communicatie vertegenwoordigers van gemeenten, provincie
en LdM CV.
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