
Spoorboekje 
Onderwerp: ‘Spoorboekje’ Warmtetransportleiding Vlaardingen -Den Haag

 

Belangrijke data WarmtelinQ:

 

27-10-2020 Indienen formele vergunningaanvragen WarmtelinQ

04-12-2020: Ontwerpbesluiten gereed en ontvangen door PZH 

28-01-2021: Start terinzagelegging ontwerpbesluiten (met ontwerp-PIP en het MER)

 

                          

- Post: Provincie Zuid Holland                   Postbus 90602, 2509 LP  Den Haag

LET OP! De belangrijkste kenmerken van de procedure:

 

1. Provinciale Staten hebben op 18 december 2019 besloten om voor dit project de provinciale

coördinatieregeling (PCR) uit Afd. 3.6.2 Wro toe te passen. Dat betekent dat het provinciale

inpassingsplan, het MER en de benodigde vergunningen gecoördineerd (lees = gelijktijdig) worden

voorbereid en bekendgemaakt. Voor die vergunningen wordt dus NIET de reguliere

vergunningprocedure gevolgd, maar de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit Afd. 3.4 van de

Awb. Dit vloeit voort uit Afd. 3.6 van de Wro (over coördinatie) 

 

2. Dat betekent o.a. dat eerst een ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd waartegen door een ieder

zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht. Daarna volgt het definitieve besluit.

 

3. Bovendien kunnen de termijnen voor het voorbereiden van de ontwerpbesluiten en definitieve

vergunningen afwijken. Deze worden door GS (in goed overleg) bepaald en vastgelegd in de

zogenoemde ‘termijnbrief’ aan de betrokken overheden.

 

4. Elk bevoegd gezag is en blijft verantwoordelijk voor de besluitvorming op de ingediende aanvragen, GS

fungeert daarnaast als coördinerend bevoegd gezag. 

Dat betekent dat dat GS zorgen voor:

- Coördinatie/gelijktijdige voorbereiding van de benodigde vergunningaanvragen;

- Coördinatie/gelijktijdige terinzagelegging van (ontwerp-)besluiten;

- Aanleveren mappen voor de fysieke terinzagelegging op de afgesproken adressen;

- Digitale terinzagelegging;

- Kennisgevingen in Staatscourant en in andere media;

- Postbus (fysiek en digitaal) voor alle zienswijzen en reacties;

- Verdelen van zienswijzen en reacties over bevoegde gezagen;

- Verzenden van (ontwerp)besluiten aan aanvrager en indieners van zienswijzen.

 

5. Ontwerpbesluiten en besluiten worden NIET1 naar de aanvrager gezonden, maar naar GS! GS dragen

zorg voor (gebundelde) toezending aan de aanvrager.

 

6. Als een aanvraag getoetst moet worden aan een ruimtelijk besluit, dan is dat aan het (provinciaal)

inpassingsplan2 (en dus niet aan het vigerende bestemmingsplan!). Het inpassingsplan wordt

gelijktijdig met de vergunningen voorbereid en bekendgemaakt, maar iets eerder vastgesteld dan de

(omgevings)vergunning, zodat ernaar kan worden verwezen.

 

7. Tegen besluiten die met toepassing van de PCR zijn voorbereid, staat geen bezwaar open. In plaats

daarvan is er beroep in één instantie, dus direct bij de Raad van State. Hierop is de verkorte

afdoeningstermijn van zes maanden van toepassing.

                                                       

1 Zie artikel 3.3, lid 4 jo art. 3.31, lid 3 Wro. NB: door toezending aan aanvrager treedt het besluit direct in werking, wat de

beroepsprocedure nadelig beïnvloedt.

2 Zodra het PIP is vastgesteld, maakt het deel uit van de onderliggende bestemmingsplannen (ingevolge artikel 3.33 eerste

lid, Wro in samenhang met artikel 3.26, derde lid, Wro)



Uitvoeringsmodule vergunningen (excl. PIP/MER)

Schematisch overzicht:

In chronologische volgorde:
 
Datum 

Fase ontwerpbesluiten 
Activiteit Actie door

Week 24 - 27 

08-06-2020 / 

29-06-2020

Indienen conceptaanvragen bij gemeente(n) 

Indienen conceptaanvragen bij overige bevoegde gezagen

IN

Week 24 tot 30 

Van 08-06-2020 

Tot 24-07-2020 

Opstellen (concept-)ontwerpbesluiten 

Periode waarin om aanvullingen kan worden verzocht

Opstellen en aanleveren aanvullingen/ontbrekende onderzoeken 

BG

 

IN

Week 33 

10 augustus 2020

 

Uiterste datum afronding ontvankelijkheidstoetsen BG

Week 40 

30-09-2020 

Uiterste toezending termijnbrief i.v.m. PCR aan overige 

bevoegde gezagen

PZH

Week 43 

21 oktober 

 

Indienen aanvraag Wnb ontheffing bij ODH IN

Week 44 

27 oktober 

Indienen formele vergunningaanvragen bij gemeenten en 

overige bevoegde gezagen

IN

Bevoegde 
gezagen 

Provincie Zuid Holland
(coördinerend bevoegd gezag)

Initiatiefnemer

overleg 

ontwerp
besluit

Binnen
termijn uit
brief PZH

afschrift
vergunning
aanvragen

Projectgroep

adviezen
besluit termijn alle

besluiten

alle besluiten

Derden (incl. overheden) 

adviezen

Terinzagelegging 6 weken
( = zienswijzen voor een ieder)

ontwerp 
besluit

Terinzagelegging 6 weken
(= beroepstermijn RvS)

alle
besluiten

opstellen ontwerp opstellen definitieve
vergunning

vergunning
aanvragen

overleg 
vooroverleg

PZH = Provincie Zuid-Holland
BG = bevoegde gezagen 
IN = initiatiefnemer
PG = leden Projectgroep



Week 45 

02-11-2020

 

Kennisgeving ingediende vergunningaanvragen PZH

Week 45 tot 48 

Van 02-11-2020 

Tot 30-11-2020

Afronden ontwerpbesluiten en interne besluitvorming op formele 

vergunningaanvragen door BG

BG

Week 49 

04-12-2020 

Uiterste datum aanlevering ontwerpbesluiten bij PZH 

(datum wordt genoemd in termijnbrief)

 

BG

Week 50 t/m 52 Besluitvorming door GS over tervisielegging ontwerp-PIP en 

ontwerpbesluiten PCR (en het MER)

 

PZH

Week 53 t/m 3 

Van 28-12-2020 

T/m 24-01-2021 

 

Voorbereiding terinzagelegging

Controle ontwerpbesluiten

Opstellen en plaatsen kennisgevingen tervisielegging ontwerp-

PIP en ontwerpbesluiten PCR

 

PZH/BG/IN

 

Week 4 t/m 9 

Van 28-01-2021 

T/m 03-03-2021 

Terinzagelegging ontwerpbesluiten  

· Stukken op website PZH 

· analoge sets bij PZH en overige BG’s 

· 1 loket voor zienswijzen bij PZH 

· Elk BG is verantwoordelijk voor behandeling zienswijzen op 

eigen besluiten, maar provincie levert ondersteuning

PZH

PZH/BG

PZH

BG/PZH

Week 5 en 7 

 

2 a 3 informatieavonden: organisatie door PZH, aanwezigheid 

van overige BG’s en initiatiefnemer noodzakelijk

PZH/IN en BG

 

Datum 

Fase definitieve besluiten 

Activiteit Actie door

PM Nadere afstemming over vervolg van de procedure zal
plaatsvinden in het 4e kwartaal van 2020

 


