GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-753808393 DOS-20160009328

Status
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
12 oktober 2020

Eindtermijn
31 december 2020

.

Onderwerp
Behandelvoorstel Motie 943 Wijziging groot project LoO
Advies
1 . Vast te stellen de brief aan PS met het behandelvoorstel motie 943 “wijziging groot
project LoO” (kenmerk PZH-2020-754705439).
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over behandelvoorstel Motie 943 Wijziging groot
project LoO.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
GS-brief aan PS - Behandelvoorstel Motie 943
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1

Toelichting voor het College

Zie GS-voorstel. PS heeft met haar motie aangegeven dat “Loo” als naam en scope niet langer
aansluit bij de realiteit van het groot project. Bij de behandeling van de motie in PS werd duidelijk
dat het voorstel erop gericht is om het groot project uit te breiden van één naar meerdere
scenario’s voor de warmteleiding naar Leiden. De ontwikkelingen rond WarmtelinQ en LdM+
worden zo onderdeel van het groot project.
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW
Programma
Financiële risico’s
behandelvoorstel

: € 0,00
: Programma 3 - Schone energie voor iedereen
: Er zijn geen financiële risico’s op basis van dit

Juridisch kader
Geen juridische gevolgen vanuit dit behandelvoorstel.

2 Voorafgaande besluitvorming
Op 23 september heeft Provinciale Staten de motie Wijziging Groot project LoO unaniem
aangenomen. In de vergadering heeft Gedeputeerde mevrouw Baljeu aangegeven dat ze de
motie interpreteert als verbreding van de inzet op één scenario (LoO) voor de warmteleiding naar
Leiden naar meerdere scenario’s voor de warmteleiding naar Leiden.

3 Proces
Het is aan PS om een groot project aan te wijzen. Voor deze wijziging wordt aan de voorzitter van
PS gevraagd om de opdracht aan de rapporteur aan te passen op basis van de motie.
Bij aanvang van een groot project wordt een basis uitvoeringsrapportage opgesteld door GS
waarna deze wordt aangeboden aan PS. Om duidelijkheid te houden over onder andere de
reikwijdte van het groot project is het waardevol om de basis uitvoeringsrapportage te
actualiseren. Hiermee nemen risico’s door verschillende interpretatie af.

4 Participatie
De afhandeling van de motie behelst geen wijziging in de rol van de provincie of de opgave. De
reeds bestaande actieve participatie met stakeholders rond dit dossier wordt voortgezet.

5 Communicatiestrategie
Geen communicatie naar aanleiding van de afhandeling van deze motie.

2/2

