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College van Burgemeester en wethouders van de 

gemeente Rijswijk
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Onderwerp

Termijnstelling ontwerpbesluiten project 

Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag

 

Geacht college,  

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.

 

Zoals u weet, wordt momenteel met toepassing van de provinciale coördinatieregeling (artikel
3.33, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening) de besluitvorming voorbereid voor het project
Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag. Voor dit project zijn ook besluiten nodig
waarvoor u bevoegd gezag bent. Ik wil hierbij nu alvast mijn dank uitspreken voor uw
bereidwillige medewerking bij de voorbereiding van deze procedure tot nu toe. 

Het proces om te komen tot besluitvorming over het provinciaal inpassingsplan en de benodigde
vergunningen is in nauw overleg met alle bevoegde gezagen bepaald. Voor de fase tot en met de
tervisielegging van het ontwerp inpassingsplan en ontwerpbesluit is het proces uitgewerkt in het
bijgevoegde Spoorboekje. Op grond van dit Spoorboekje verzoek ik u als coördinerend bevoegd
gezag om mij zo spoedig mogelijk de ontwerpbesluiten toe te zenden die verband houden met dit
project, zodat ik deze uiterlijk op 4 december 2020 heb ontvangen. Dit betreft de
ontwerpbesluiten op de aanvragen die zijn genoemd in bijlage 1 bij deze brief.

Als gevolg van de toepassing van de provinciale coördinatieregeling voor dit project, zorgt het
college van Gedeputeerde Staten voor de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten
overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen. Gedeputeerde Staten zullen half
december 2020 een besluit te nemen over het ontwerp-inpassingsplan, waarvoor zij het bevoegd
gezag zijn, zodat het ontwerp-inpassingsplan daarna tezamen met de ontwerpbesluiten eind
januari 2021 ter inzage kunnen worden gelegd voor de zienswijzenfase.

Adressering:

U kunt uw besluit(en) en eventuele afschriften richten aan:

Provincie Zuid-Holland
Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem
                        
Postbus 90602
2509 LP  Den Haag

http://www.zuid-holland.nl
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Voor nadere informatie kunt u zich wenden                       zie de contactgegevens rechts
boven aan deze brief.

Tot slot wil ik u nog onder de aandacht brengen dat het inpassingsplan, alle
vergunningaanvragen, besluiten en andere relevante stukken op internet zullen worden geplaatst
en daarmee voor een ieder te raadplegen zijn. Wij verzoeken u om bij de aanlevering van stukken
rekening te houden met de afscherming van persoonsgegevens

Deze brief is verzonden aan:

- Gemeente Vlaardingen
- Gemeente Schiedam
- Gemeente Midden-Delfland
- Gemeente Delft
- Gemeente Rijswijk
- Gemeente Den Haag
- Hoogheemraadschap Delfland
- Rijkswaterstaat
- Provincie Zuid-Holland
- Omgevingsdienst Haaglanden
- HTM/RET

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.

Bijlagen:

- Overzicht te coördineren vergunningen

- Spoorboekje coördinatie procedure vergunningen
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Bijlage: Overzicht te coördineren vergunningen Warmtetransportleiding Vlaardingen –

Den Haag

 

Nr. Bevoegd gezag Vergunning/ontheffing Wettelijke grondslag
1a B en W van gemeente 

Vlaardingen 
Omgevingsvergunning voor het 
tijdelijk afwijken van het 
bestemmingsplan

Artikel 2.1, lid 1 onder c
Wabo

1b B en W van gemeente 
Vlaardingen  

Omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werk of 
werkzaamheden

Artikel 2.1, lid 1 onder b
Wabo

1c B en W van gemeente 
Vlaardingen 

Omgevingsvergunning voor het 
vellen van een houtopstand  

Artikel 2.2, lid 1 onder g
Wabo

1d B en W van gemeente 
Vlaardingen 

Omgevingsvergunning voor het 
aanleggen, beschadigen en 
veranderen van een weg 

Artikel 2.2, lid 1 onder d
Wabo

2a B en W van gemeente 
Schiedam 

Omgevingsvergunning voor het 
tijdelijk afwijken van het 
bestemmingsplan 

Artikel 2.1, lid 1 onder c
Wabo

2b B en W van gemeente 
Schiedam  

Omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werk of 
werkzaamheden

Artikel 2.1, lid 1 onder b
Wabo

2c B en W van gemeente 
Schiedam 

Omgevingsvergunning voor het 
vellen van een houtopstand  

Artikel 2.2, lid 1 onder g
Wabo

2d B en W van gemeente 
Schiedam 

Omgevingsvergunning voor het 
aanleggen, beschadigen en 
veranderen van een weg 

Artikel 2.2, lid 1 onder d
Wabo

3a B en W van gemeente 
Midden-Delfland 

- Omgevingsvergunning voor het 
tijdelijk afwijken van het 
bestemmingsplan

Artikel 2.1, lid 1 onder c
Wabo

3b B en W van gemeente 
Midden-Delfland 

Omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werk of 
werkzaamheden

Artikel 2.1, lid 1 onder b
Wabo

3c B en W van gemeente 
Midden-Delfland 

Omgevingsvergunning voor het 
vellen van een houtopstand 

Artikel 2.2, lid 1 onder g
Wabo

3d B en W van gemeente 
Midden-Delfland 

Omgevingsvergunning voor het 
aanleggen, beschadigen en 
veranderen van een weg 

Artikel 2.2, lid 1 onder d
Wabo

4a B en W van gemeente 
Delft 

Omgevingsvergunning voor het 
tijdelijk afwijken van het 
bestemmingsplan 

Artikel 2.1, lid 1 onder c
Wabo

4b B en W van gemeente 
Delft 

Omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werk of 
werkzaamheden 

Artikel 2.1, lid 1 onder b
Wabo

4c B en W van gemeente 
Delft 

Omgevingsvergunning voor het 
vellen van een houtopstand  

Artikel 2.2, lid 1 onder g
Wabo

4d B en W van gemeente 
Delft 

Omgevingsvergunning voor het 
aanleggen, beschadigen en 
veranderen van een weg 

Artikel 2.2, lid 1 onder d
Wabo

4e B en W van gemeente 
Delft 

Omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een bouwwerk  

Artikel 2.1, lid 1 onder a
Wabo

5a B en W van gemeente 
Rijswijk 

 Omgevingsvergunning voor het 
tijdelijk afwijken van het 
bestemmingsplan 

Artikel 2.1, lid 1 onder c
Wabo

5b B en W van gemeente 
Rijswijk 

Omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werk of 
werkzaamheden 

Artikel 2.1, lid 1 onder b
Wabo

5c B en W van gemeente Omgevingsvergunning voor het Artikel 2.2, lid 1 onder g
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Rijswijk vellen van een houtopstand  Wabo
5d B en W van gemeente 

Rijswijk 
Omgevingsvergunning voor het 
aanleggen, beschadigen en 
veranderen van een weg 

Artikel 2.2, lid 1 onder d
Wabo

6a B en W van gemeente 
Den Haag 
 

Omgevingsvergunning voor het 
tijdelijk afwijken van het 
bestemmingsplan

Artikel 2.1, lid 1 onder c
Wabo

6b B en W van gemeente 
Den Haag 

Omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werk of 
werkzaamheden

Artikel 2.1, lid 1 onder b
Wabo

6c B en W van gemeente 
Den Haag 

Omgevingsvergunning voor het 
vellen van een houtopstand  

Artikel 2.2, lid 1 onder g
Wabo

7a  DB van het 
Hoogheemraadschap 
van Delfland 

Watervergunning 
waterstaatswerken en
bijbehorende zones

Artikel 3.1 Keur Delfland

7b DB van het 
Hoogheemraadschap 
van Delfland 

Watervergunning water brengen in 
en onttrekken aan
oppervlaktewaterlichamen

Artikel 3.2 Keur Delfland

7c DB van het 
Hoogheemraadschap 
van Delfland

Watervergunning onttrekken van 
grondwater en infiltreren van water 

Artikel 3.3 Keur Delfland

8a Rijkswaterstaat 
 

Vergunning gebruik te maken van 
een waterstaatswerk  

Artikel 2 Wet beheer
Rijkswaterstaatswerken

9a GS van Provincie Zuid 
Holland 

Vergunning gebruik te maken van 
provinciale infrastructuur  

Artikel 3.19 Omgevings-
verordening Zuid-Holland

10a Omgevingsdienst 
Haaglanden namens 
GS van Zuid-Holland

Vergunning Wet 
natuurbescherming  

Artikel 2.7 Wet
natuurbescherming

11a HTM/RET 
 

Vergunning op, in, boven, naast of 
onder de lokale spoorweg
werkzaamheden uit voeren 

Artikel 12 Wet lokaal spoor


