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Datum       
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20.WLQ-O&V 89                

Onderwerp   

Voortgang ontwikkeling WarmtelinQ 

  
 

Geachte mevrouw Koning,

 

Via deze brief geef ik u graag een update over de voortgang van de ontwikkeling van de

voorgenomen hoofdtransportleiding voor warmte in Zuid-Holland.

 

In het afgelopen jaar hebben een goede samenwerking en afstemming met de provincie, de

betrokken gemeenten en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voorop gestaan

in de ontwikkeling van WarmtelinQ. Dat heeft haar vruchten afgeworpen: wij zijn erg blij met

het constructieve overleg dat op de verschillende niveaus wordt gevoerd. Dankzij deze

uitstekende samenwerking hebben wij grote stappen kunnen zetten.

 

Natuurlijk vraagt de zorgvuldigheid waarmee we het politiek bestuurlijk overleg voeren de

nodige tijd. Het is belangrijk dat wij die tijd ook nemen; de zorgvuldigheid die wij nu

nastreven, leidt later in het proces tot betere resultaten en een voorspoedige uitvoering.

 

De complexiteit van het overleg en de eisen die wij aan de kwaliteit daarvan stellen,

betekenen echter dat wij meer informatie zullen overleggen dan in eerste instantie werd

voorzien, dit mede op verzoek van de bevoegde gezagen. Dit vraagt van alle partijen extra

doorlooptijd. Wij kunnen hierdoor minder tempo maken dan voorzien. Om die reden moeten

wij in dit stadium de planning voor de vergunningenprocedure aanpassen. Dit heeft, naast de

zorgvuldige en daarmee tijdrovende procedures, ook te maken met bepaalde onvoorziene

eisen aan de vergunningaanvragen. Zo voeren wij momenteel aanvullend geohydrologisch

onderzoek uit en leveren wij op verzoek van een aantal gemeenten aanvullende

herinrichtingsplannen aan. Ook de nieuwe stikstofregelgeving maakt dat er meer onderzoek

nodig is naar de impact van de aanleg op de omgeving. De komende maand hopen wij een

definitief en volledig beeld te krijgen van de stukken die wij zullen aanleveren. Wij zullen dit

schriftelijk vastleggen naar de betrokken bevoegde gezagen.

 

Praktisch gezien betekent dit, dat wij verwachten eind oktober de vergunningaanvragen te

kunnen indienen, in plaats van – zoals werd eerder voorzien – half augustus. Dit is besloten

in nauw overleg met de provincie en de betrokken bevoegde gezagen.
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Uiteraard gaan wij in de tussentijd onverminderd door met de voorbereidingen voor de

uitvoering, zodat wij de uitloop zoveel mogelijk kunnen beperken. Wij sturen op de start van

de uitvoering in juni 2022.

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunnen wij uiteraard een

telefonisch overleg plannen.

 

Ik hoop u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

 

 

 

               

Algemeen Directeur LdM C.V. 


