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Onderwerp

Zienswijze van Den Haag Fossielvrij 

  

Geachte vertegenwoordiger van de Stichting Den

Haag Fossielvrij,

 

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.

 

Op 10 juni 2020 ontvingen wij via e-mail uw zienswijze op de Notitie reikwijdte en detailniveau

van het project LdM – Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag, nadat was gebleken dat

twee eerdere aan de provincie gerichte e-mails met deze zienswijze van 27 februari en 5 maart jl.

door de provincie niet zijn ontvangen. Het is vooralsnog onbekend waarom de desbetreffende e-

mails niet door de provincie zijn ontvangen, maar dat is voor de besluitvorming ook minder

relevant aangezien op grond van vaste jurisprudentie het risico op niet-ontvangst vanwege

storingen enz. in dit soort gevallen altijd bij de indiener van de zienswijze ligt. Mede om die reden

blijft toezending van zienswijzen per post ook altijd mogelijk.

Het voorgaande betekent dat uw zienswijze ruim na afloop van de termijn op 27 februari 2020, is

ontvangen, namelijk op 10 juni 2020. Reden waarom uw zienswijze op grond van artikel 3: 16,

derde lid jo artikel 6:9, eerste lid, Awb niet-ontvankelijk is. Dit betekent dat wij formeel gesproken

niet inhoudelijk op uw zienswijze hoeven in te gaan, maar dat vinden we onder de gegeven

omstandigheden een onwenselijke uitkomst. Daarom hebben we besloten om de op 10 juni 2020

ontvangen zienswijze inhoudelijk te gaan bekijken en hier zo spoedig mogelijk na het zomerreces

een reactie op geven.

 

Volgens planning wordt dit najaar het ontwerp-PIP, het MER en de ontwerpbesluiten met

bijbehorende stukken, volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 Awb, voor

zes weken ter inzage gelegd en is er voor eenieder de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

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

 

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen. 


