
  Gedeputeerde Staten
 

        

         
                  
               
 
Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

Zie verzenddatum linksonder 
Ons kenmerk

PZH-2020-739198829
DOS-2019-0003043
 

Uw kenmerk

-
Bijlagen

1

Stichting Boombehoud Vlaardingen

Roemer Visscherstraat 57

3132 ES VLAARDINGEN

Onderwerp

Advies Reikwijdte en Detailniveau Combi-MER 

Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag

 

Geachte                        

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

Gedeputeerde Staten (GS) hebben op 26 mei 2020 het Advies Reikwijdte en Detailniveau Combi-

MER WarmtelinQ Vlaardingen – Den Haag vastgesteld. Zij hebben dit gedaan op basis van de

beantwoording van de zienswijzen en adviezen die zijn ingekomen op de eerder vastgestelde

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

 

Het Advies Reikwijdte en Detailniveau Combi-MER Warmtetransportleiding Vlaardingen- Den

Haag ) is aanvullend op de NRD en vormt daarmee het definitieve kader voor het uit te voeren

milieuonderzoek (MER) voor het provinciaal inpassingsplan en de benodigde vergunningen. 

 

De zienswijzen en de adviezen hebben geleid tot aanpassingen en uitbreiding van het uit te

voeren milieuonderzoek (MER). Zo zal nader worden ingegaan op de resultaten van bepaalde

onderzoeken, de (permanente) effecten op beschermde gebieden en soorten, de effecten op de

groene kwaliteiten en het kruisen met alle hoofdtransportleidingen. Ook wordt een alternatief

tracé in het onderzoek toegevoegd en wordt als alternatief het uitvoeren van werkzaamheden

buiten het broedseizoen in het MER opgenomen.

Voor een exacte beschrijving van de wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van de eerder

vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), zie hoofdstuk 3 van het bij deze brief

gevoegde Advies Reikwijdte en Detailniveau Combi-MER WarmtelinQ Vlaardingen - Den Haag.

 

In hoofdstuk 2 zijn alle ingekomen zienswijzen en adviezen op de NRD samengevat. Omwille van

de privacy zijn de zienswijzen van particulieren geanonimiseerd door ze alleen met de initialen

van de naam weer te geven. De zienswijzen van instellingen en bedrijven en de adviezen (dat

zijn reacties van adviseurs zoals betrokken overheden) zijn niet geanonimiseerd.

 

Het Advies Reikwijdte en Detailniveau Combi-MER WarmtelinQ Vlaardingen - Den Haag is ook

gezonden aan de initiatiefnemer LdM C.V. 
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Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

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