
 

GS brief aan Provinciale

Staten
 
Postadres Provinciehuis

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

 
Datum

Zie verzenddatum rechtsonder  
 
Ons kenmerk

PZH-2020-739198829
DOS-2019-0003043
 
Bijlagen

1

Aan Provinciale Staten

Onderwerp  

Advies Reikwijdte en Detailniveau Combi-MER 

WarmtelinQ Vlaardingen - Den Haag

 

Geachte Statenleden 

 

Met deze brief informeren wij u over de fase waarin het project WarmtelinQ Vlaardingen-Den

Haag en in het bijzonder de m.e.r.-procedure zich bevindt. De provincie, de overige bevoegde

gezagen en de initiatiefnemer hebben gezamenlijk besloten dat voor het project een

gecombineerd plan- en project-m.e.r. zal worden doorlopen. Hiervoor wordt een Combi-MER

opgesteld, waarbij voor het plan-MER deel Gedeputeerde Staten zowel initiatiefnemer als

bevoegd gezag is vanuit haar rol in het ruimtelijke proces voor het provinciaal inpassingsplan en

een project-MER deel, waarvoor LdM C.V. (een werkmaatschappij van NV Nederlandse Gasunie)

als initiatiefnemer verantwoordelijk is. Dit gaat dus over het RO-proces niet over de nut en

noodzaak van de warmteleiding.

 

Ter voorbereiding van dit Combi-MER is door de initiatiefnemer en de provincie een Notitie

Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze notitie worden de verschillende

alternatieven voor de warmtetransportleiding nader toegelicht en wordt beschreven welke

milieueffecten op welke wijze en met welk detailniveau in het Combi-MER zullen worden

onderzocht. 

De NRD  heeft vanaf 17 januari tot en met 27 februari 2020 ter inzage gelegen. In die periode is

eenieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op het voornemen en/of de

NRD. Tevens zijn de adviseurs en de bestuursorganen die bij de besluitvorming over het

inpassingsplan en de overige besluiten betrokken zijn, geraadpleegd over de reikwijdte en het

detailniveau van het Combi-MER.

 

Gedurende deze termijn zijn zes zienswijzen ontvangen, twee adviezen van de gemeenten Den

Haag en Rijswijk en een advies van het Hoogheemraadschap van Delfland. De gemeente Den

Haag heeft op 13 mei 2020 een aanvullend advies gezonden, waarin zij onder meer verzoekt om

in het Combi-MER de Schalk Burgerstraat als extra alternatief tracé te onderzoeken.
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Gedeputeerde Staten hebben op 26 mei 2020 het Advies Reikwijdte en Detailniveau Combi-MER

WarmtelinQ Vlaardingen – Den Haag vastgesteld op basis van de beantwoording van de

zienswijzen en de adviezen en de eerder vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

De zienswijzen en adviezen hebben geleid tot aanpassing van de reikwijdte en het detailniveau

van het op te stellen MER. In hoofdstuk 3 van het Advies Reikwijdte en Detailniveau is

aangegeven welke zienswijzen en adviezen tot welke aanpassingen hebben geleid. 

 

Het Advies Reikwijdte en Detailniveau is aanvullend op de NRD en vormt daarmee het definitieve

kader voor het Combi-MER. De commissie voor de m.e.r. zal bij haar beoordeling van het Combi-

MER het ARD samen met de eerder vastgestelde NRD als toetsingskader gebruiken.

 

De volgende stap in de procedure is het opstellen van het Combi-MER en de lopende

voorbereidingen voor het ontwerp-PIP en de benodigde vergunningaanvragen. De Gasunie heeft

aangegeven dat enkele onderzoeken die hiervoor benodigd zijn, nog niet zijn afgerond (mede als

gevolg van de Corona maatregelen). Het betreft onder andere de benodigde (geo)hydrologische-

bodemonderzoeken, een uitgebreide Bomeneffectanalyse en een notitie over externe veiligheid.

Dit resulteert erin dat de onderzoeken later dan gepland beschikbaar zijn voor de vervolgstappen

in dit project. De provincie en Gasunie zetten zich in om vertragingen op dit project zo beperkt

mogelijk te houden en werken met dit doel aan een nieuwe gezamenlijke planning. Wanneer die

nieuwe planning concreet is uitgewerkt ook in samenspraak met de andere bevoegde gezagen,

wordt u hierover natuurlijk ingelicht. 

 

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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