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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-746627029 DOS-2020-
0005236

Onderwerp

Overlegreactie op voorontwerp-rijksinpassingsplan Porthos

 
Advies

1 . Vast te stellen de overlegreactie op voorontwerp-rijksinpassingsplan ‘Porthos’.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij geïnformeerd worden over

overlegreactie op het voorontwerp-rijksinpassingsplan ‘Porthos’.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel overlegreactie op voorontwerp-

rijksinpassingsplan ‘Porthos’
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
 

1 . Overlegreactie op voorontwerp-rijksinpassingsplan ‘Porthos’
2. GS brief aan PS

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 14 juli 2020 17 juli 2020
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1 Toelichting voor het College

 

 

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft door middel van het voorontwerp-

rijksinpassingsplan ‘Porthos’ een planologisch kader opgesteld voor een CO2-leiding op de

Maasvlakte. Deze leiding maakt het mogelijk om CO2, afkomstig van bedrijvigheid, naar een leeg

gasveld onder de Noordzee te transporteren en daar op te slaan. Tevens biedt het mogelijkheden

om CO2 van bedrijven te transporteren naar de glastuinbouwsector in het Westland. Daar wordt

het toegepast om gewassen sneller te laten groeien.

 

Zoals gebruikelijk is het rijksinpassingsplan voorgelegd aan overlegpartners op grond van de Wet

ruimtelijke ordening. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hebben de gelegenheid te

reageren op het voornemen en met eventuele aandachtspunten te komen vanuit haar beleid. 

Bijgevoegd is de hiertoe opgestelde reactie aan de Minister. Deze dient uiterlijk op 17 juli 2020 te

zijn ontvangen door het Ministerie. 

 

In de commissie KNM van 8 juli 2020 is een concept van de overlegreactie besproken. Hier is

verzocht ook aan te geven dat ‘Porthos’ geen verlies van CO2-levering aan de glastuinbouw mag

betekenen. Deze zin is daarom toegevoegd aan de overlegreactie.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0,00

Programma   : Programma 6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

 

Juridisch kader

Zie toelichting.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Zie toelichting.

 

3 Proces

 

Het betreft een standaardprocedure om ruimtelijke plannen af te stemmen met o.a. mede-

overheden. Na afronding van de voorontwerp-fase zal het rijk het ontwerp wederom voorleggen

aan de betrokken partijen en is er nogmaals gelegenheid om te reageren op eventuele

aanpassingen. 

 

4 Participatie

 Niet van toepassing.
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5 Communicatiestrategie

Over dit besluit wordt niet gecommuniceerd.

 


