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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-750886656 DOS-2019-
0003043

Onderwerp

Brief beantwoording zienswijze aan Stichting Den Haag Fossielvrij

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Stichting Den Haag Fossielvrij met de beantwoording op hun

zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Stichting Den Haag Fossielvrij met

de beantwoording op hun zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
 

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

1 . Brief beantwoording zienswijze St Den Haag Fossielvrij

2. Zienswijze NRD Leiding door het Midden - Den Haag Fossielvrij

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 15 september 2020 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Voor het project Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag stelt de provincie een

provinciaal inpassingsplan op en coördineert zij alle daarbij benodigde vergunningen. Er zal ook

een Combi-MER worden opgesteld. Daartoe heeft van 17 januari tot en met 27 februari de Notitie

Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegen. Gedeputeerde Staten hebben de reacties

op het NRD verwerkt in het Advies Reikwijdte en Detailniveau (ARD) voor het Combi-MER

Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag en deze op 26 mei 2020 vastgesteld. Het advies

Reikwijdte en Detailniveau vormt het kader voor het uit te voeren milieuonderzoek in een Combi-

MER.
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2 Op woensdag 10 juni jl. nam een vertegenwoordiger van de Stichting Den Haag Fossielvrij

contact op met de provincie om te vragen naar de stand van zaken in de afhandeling van de

zienswijze (KCC-melding 2006 0316). Er is toen medegedeeld dat er door de provincie geen

zienswijze van de stichting is ontvangen en dat deze daarom niet is meegenomen in de

besluitvorming door GS over het Advies op de Reikwijdte en het Detailniveau voor de MER.

Daarop heeft de stichting op 10 juni 2020 de zienswijze alsnog aan de provincie doorgestuurd.

 

3 Gedeputeerde Staten heeft op 7 juli 2020 besloten (PZH-2020-744650532) dat de op 10 juni 2020

ontvangen zienswijze van de stichting Den Haag Fossielvrij niet ontvankelijk wordt verklaard en in

de antwoordbrief op te nemen dat de ontvangen zienswijze inhoudelijk zal worden bekeken en dat

zo spoedig mogelijk na het zomerreces er een reactie op wordt gegeven.
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De zienswijze is omvangrijk en daarom is de zomerperiode benut om inhoudelijk naar de

zienswijze van de Stichting gekeken vanuit zorgvuldigheid voor het project. De beantwoording

hiervan is in lijn met de wijze van beantwoording van de overige ingekomen zienswijzen, dat wil

zeggen dat de naar voren gebrachte punten zijn samengevat en gevolgd worden door een

inhoudelijke reactie en een eindconclusie.

De eindconclusie is dat de naar voren gebrachte punten niet leiden tot aanpassing van de

reikwijdte en het detailniveau van het MER. 

Door middel van de vast te stellen brief brengen Gedeputeerde Staten brengen de Stichting op de

hoogte van onze bevindingen.

 

De door de stichting naar voren gebrachte punten reiken ver tot voorbij hetgeen onderzocht dient

te worden in het MER en bouwen voort op veronderstellingen die wij in de beantwoording

weerleggen. Enkele punten die naar voren zijn gebracht zouden volgens de NRD al in het MER

behandeld worden daarom is hierop geen aanvulling nodig. 
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Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00

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

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

De NRD is een voorfase van de vaststelling van het milieueffectrapport. Voor dit project wordt

later de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 Awb gevolgd. Daarin worden het

ontwerp-PIP, het MER en de ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken voor zes weken ter

inzage gelegd en is er opnieuw voor eenieder de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Ook

de stichting kan van die gelegenheid gebruik maken. In dat geval staat voor de stichting ook in de

toekomst alle normale rechtsmiddelen open.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 17 december 2019 hebben Provinciale Staten besloten tot het opstellen van een

inpassingsplan, het toepassen van de coördinatieregeling voor alle overige besluiten (zijnde de

vergunningen en ontheffingen van alle bevoegde gezagen, benodigd voor de aanleg en in

werking hebben van de warmtetransportleiding) en het opstellen van een Combi MER. Ook heeft

zij daarbij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het op te stellen Combi-MER vastgesteld.

 

De NRD heeft vanaf vrijdag 17 januari tot en met donderdag 27 februari 2020 ter inzage gelegen

onder andere via de webpagina van de provincie: www.zuid-holland.nl/ldm. In die periode is

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

NRD. Ook 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 MER.

 

Gedurende deze termijn zijn zes zienswijzen ontvangen (waarvan twee door particulieren), twee

adviezen van de gemeenten Den Haag en Rijswijk en een advies van het Hoogheemraadschap

van Delfland. Gelet op de ontvangen zienswijzen en adviezen en voornoemde beantwoording

hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 26 mei 2020 besloten dat de reikwijdte en het

detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport (MER) op een aantal punten moet worden

aangepast en de initiatiefnemer en indieners van zienswijzen en adviseurs daarover

geïnformeerd. Voorts hebben GS ook de leden van Provinciale Staten hierover geïnformeerd door

middel van toezending van een brief d.d. 26 mei jl. (PZH-2020-739198829).

Op 10 juni hebben wij van de Stichting Den Haag Fossielvrij een zienswijze ontvangen, die eerder

(op 27 februari 2020) aan ons zou zijn gezonden.

 

Gedeputeerde Staten heeft op 7 juli 2020 besloten (PZH-2020-744650532) dat de op 10 juni 2020

ontvangen zienswijze van de stichting Den Haag Fossielvrij niet ontvankelijk wordt verklaard en in

de antwoordbrief op te nemen dat de ontvangen zienswijze inhoudelijk zal worden bekeken en dat

zo spoedig mogelijk na het zomerreces er een reactie op wordt gegeven. Voorliggend besluit

geeft hieraan invulling.

 

3 Proces

 

Op basis van de besluitvorming door GS op 7 juli 2020 wordt voorgesteld om de stichting Den

Haag Fossielvrij per brief te informeren over onze bevindingen ten aanzien van hun zienswijze.  

 

De Gasunie heeft ons een brief gezonden waarin zij aangeeft dat de indiening van de

http://www.zuid-holland.nl/ldm
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vergunningaanvragen meer tijd nodig heeft. In een separaat voorstel voor besluitvorming wordt

aan Gedeputeerde Staten voorgesteld hiervan de overige bevoegde gezagen (gemeenten

Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag, het Hoogheemraadschap

van Delfland, Rijkswaterstaat en de Omgevingsdienst Haaglanden) officieel van op de hoogte te

brengen inclusief een nieuwe datum voor het aanleveren van de ontwerpbesluiten en hiervan ook

PS op de hoogte te brengen.

 

4 Participatie

 n.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 

De afdeling Communicatie is betrokken bij dit en het vorige besluit ten aanzien van de zienswijze

van de Stichting Den Haag Fossielvrij. Onze communicatieafdeling en de adviseurs van de

gedeputeerden zijn geïnformeerd, zodat zij adequaat kunnen reageren indien nodig.

 


