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Aan Provinciale Staten

Onderwerp  

Planning en genomen besluiten 

Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag

 

Geachte Statenleden, 

 

Eerder informeerden wij u per brief (kenmerk PZH-2020-743820373) over het project

Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag en de voortgang in de m.e.r-procedure. Met

deze brief informeren wij u over de stappen die sindsdien zijn gezet binnen het project.

Op 10 juni 2020 ontvingen wij ver buiten de indieningstermijn een omvangrijke zienswijze van de

Stichting Den Haag Fossielvrij op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER. Gelet op

de zorgvuldigheid in dit project hebben Gedeputeerde Staten op 7 juli 2020 besloten (PZH-2020-

744650532) een inhoudelijk antwoord te geven aan de Stichting. De brief aan de Stichting met

onze beantwoording (GS-besluit 15 september 2020, PZH-2020-750886656) is ter informatie

bijgesloten.

 

Het voorontwerp-inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag is op 16 juli

2020 toegestuurd aan de vooroverlegpartners in het kader van het wettelijk vooroverleg ex artikel

3. 1. 1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro). De vooroverlegpartners zijn de bij het plan betrokken

gemeenten, de diensten van het Rijk, het Hoogheemraadschap Delfland, de betrokken

omgevingsdiensten en de veiligheidsregio’s. Aan de vooroverlegpartners is gevraagd om uiterlijk

op 3 september 2020 te reageren. Naar aanleiding van dit verzoek zijn vier reacties ontvangen,

namelijk van de gemeenten Den Haag en Schiedam, van Rijkswaterstaat en een gezamenlijke

reactie van de Veiligheidsregio’s Haaglanden en Rotterdam – Rijnmond. De reacties leiden ertoe

dat naar verwachting het ontwerp inpassingsplan beperkt zal worden aangepast ten opzichte van

het voorontwerp inpassingsplan. Gedeputeerde Staten zullen hierover nog een besluit nemen. 

 

Op 18 december 2019 hebben Provinciale Staten besloten om voor dit project een PIP op te

stellen en de provinciale coördinatieregeling toe te passen vanwege de vele inhoudelijke en

procedurele voordelen die dit heeft. De planning en de inzet van alle betrokkenen was erop

gericht om eind september 2020 de besluiten te kunnen nemen voor de tervisielegging van het

ontwerp PIP en de benodigde ontwerpbesluiten (vergunningen) voor de aanleg en het in werking

hebben van de warmtetransportleiding tussen Vlaardingen en Den Haag. 
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Het toepassen van de coördinatieregeling kent helaas ook een nadeel. Het meest tijdrovende

besluit in de procedure bepaalt namelijk het tempo van de andere besluiten. Helaas is dat nu aan

de orde. Het is WarmtelinQ (Gasunie) onverhoopt niet gelukt om voor alle vergunningen een

ontvankelijke aanvraag tijdig, dat wil zeggen voor 16 augustus 2020 in te dienen. Zie voor een

toelichting hierop de bijgevoegde brief van WarmtelinQ (d.d. 10 augustus 2020).

 

Dit betekent dat de planning naar achteren schuift. Wij hebben u eerder al geïnformeerd over het

feit dat dit in de lijn der verwachting lag. Op dat moment was echter nog niet duidelijk tot welke

nieuwe planning dit zou leiden. Voor het project is in overleg met WarmtelinQ en de bevoegde

gezagen een nieuwe planning opgesteld. Belangrijke ijkmomenten in deze nieuwe planning zijn: 

 

Eind oktober-2020 Indienen formele vergunningaanvragen bij de bevoegde gezagen 

Begin december 2020: Ontwerpbesluiten gereed en ontvangen door PZH.

Eind januari 2021:  Start inspraak ontwerp PIP, ontwerpbesluiten en het Combi-MER;

Oktober 2021:  Vaststellen van het PIP door Provinciale Staten;

Oktober 2021:  Beroepsprocedure (start met 6 weken terinzagelegging).

 

Om deze nieuwe planning te doen slagen is het onder andere noodzakelijk dat de bevoegde

gezagen tijdig hun ontwerpbesluiten bij ons aanleveren. Aan de bevoegde gezagen is een brief

gezonden waarin de uiterlijke termijn van het aanleveren van de ontwerpbesluiten is opgenomen.

Een voorbeeld van zo’n brief is als bijlage bijgevoegd. Ook de belanghebbenden die gereageerd

hebben op de NRD zullen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de bijgestelde planning. 

 

Tot slot wil ik u meegeven dat de Gasunie aangeeft de start van de aanleg van de

warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag te voorzien in juni 2022, daarmee beogen zij in

2024 operationeel te zijn.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

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

  

Bijlagen:

- Brief aan stichting Den Haag Fossielvrij 

- Brief van WarmtelinQ 10 augustus 2020

- Brief aan bevoegde gezagen termijnstelling ontwerpbesluiten


