
Provincie Zuid-Holland - Kennisgeving ontvangst vergunningaanvragen

Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat in het kader van het project Warmtetrans-
portleiding Vlaardingen – Den Haag door onderstaande bevoegde gezagen diverse vergunningaanvragen
zijn ontvangen. De aanvragen hebben betrekking op de volgende activiteiten:

Overzicht ingediende aanvragen:

Type aanvraag:Ontvangstdatum / 
kenmerk:

Voor activiteiten op en nabij het tracé
(zie kaartje):

Bevoegd gezag:

Artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo27 oktober 2020 /
202013065

Bouwen van een bouwwerk (pompstati-
on) op een perceel nabij Lagosweg 63
te Delft

B en W gemeente Delft

Artikel 2.1, lid 1, onder b WaboIdemWerken of werkzaamheden uitvoeren B en W gemeente Delft

Artikelen 2.1, lid 1, onder c jo 2.12,
lid 1, onder a, onder 2º Wabo en arti-
kel 4, lid 11 van bijlage II van het Bor

IdemTijdelijk afwijken van het bestemmings- 
plan voor aanleg werkstroken en werk-
wegen

B en W gemeente Delft

Artikel 2.2, lid 1, onder d WaboIdemAanleggen, beschadigen en veranderen 
van wegen

B en W gemeente Delft

Artikel 2.2, lid 1, onder g WaboIdemVellen of doen vellen van houtopstanden B en W gemeente Delft

Artikel 2.1, lid 1, onder b Wabo27 oktober 2020 /
202018283

Werken of werkzaamheden uitvoeren B en W gemeente Den Haag 

Artikelen 2.1, lid 1, onder c jo 2.12,
lid 1, onder a, onder 2º Wabo en arti-
kel 4, lid 11 van bijlage II van het Bor

IdemTijdelijk afwijken van het bestemmings- 
plan voor aanleg werkstroken en werk-
wegen

B en W gemeente Den Haag 

Artikel 2.2, lid 1, onder g WaboIdemVellen of doen vellen van houtopstanden B en W gemeente Den Haag 

Artikel 2.1, lid 1, onder b Wabo27 oktober 2020 / Z- 
HZ_WABO-2020-0625

Werken of werkzaamheden uitvoerenB en W gemeente Midden- 
Delfland

Artikelen 2.1, lid 1, onder c jo 2.12,
lid 1, onder a, onder 2º Wabo en arti-
kel 4, lid 11 van bijlage II van het Bor

IdemTijdelijk afwijken van het bestemmings- 
plan voor aanleg werkstroken en werk-
wegen

B en W gemeente Midden-
Delfland

Artikel 2.2, lid 1, onder d WaboIdemAanleggen, beschadigen en veranderen 
van wegen

B en W gemeente Midden-
Delfland

Artikel 2.2, lid 1, onder g WaboIdemVellen of doen vellen van houtopstanden B en W gemeente Midden- 
Delfland

Artikel 2.1, lid 1, onder b WaboWerken of werkzaamheden uitvoeren B en W gemeente Rijswijk 1. 

Artikelen 2.1, lid 1, onder c jo 2.12,
lid 1, onder a, onder 2º Wabo en arti-
kel 4, lid 11 van bijlage II van het Bor

IdemTijdelijk afwijken van het bestemmings- 
plan voor aanleg werkstroken en werk-
wegen

B en W gemeente Rijswijk

Artikel 2.2, lid 1, onder d WaboIdemAanleggen, beschadigen en veranderen 
van wegen

B en W gemeente Rijswijk

Artikel 2.1, lid 1, onder b Wabo27 oktober 2020 /
20OMGS291

Werken of werkzaamheden uitvoeren B en W gemeente Schiedam 

Artikelen 2.1, lid 1, onder c jo 2.12,
lid 1, onder a, onder 2º Wabo en arti-
kel 4, lid 11 van bijlage II van het Bor

IdemTijdelijk afwijken van het bestemmings- 
plan voor aanleg werkstroken en werk-
wegen

B en W gemeente Schiedam

Artikel 2.2, lid 1, onder d WaboIdemAanleggen, beschadigen en veranderen 
van wegen

B en W gemeente Schiedam

Artikel 2.1, lid 1, onder b Wabo27 oktober 2020 /
ovxid-6892

Werken of werkzaamheden uitvoerenB en W gemeente Vlaardin- 
gen

Artikelen 2.1, lid 1, onder c jo 2.12,
lid 1, onder a, onder 2º Wabo en arti-
kel 4, lid 11 van bijlage II van Bor

IdemTijdelijk afwijken van het bestemmings- 
plan voor aanleg werkstroken en werk-
wegen

B en W gemeente Vlaardin-
gen

Artikel 2.2, lid 1, onder d WaboIdemAanleggen, beschadigen en veranderen 
van wegen

B en W gemeente Vlaardin-
gen

Artikel 2.2, lid 1, onder g WaboIdemVellen of doen vellen van houtopstanden B en W gemeente Vlaardin- 
gen

Artikel 3.1 Keur Delfland27 oktober 2020 / 2020- 
024413

Watervergunning waterstaatswerken en
bijbehorende zones

DB Hoogheemraadschap
Delfland

Artikel 3.3 Keur Delfland27 oktober 2020 / 
2020-024415 (Lot A)
2020-024457 (Lot B)

Watervergunning onttrekken van
grondwater en infiltreren van water

DB Hoogheemraadschap
Delfland
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2020-024460 (Lot C)
2020-024458 (Lot D)
2020-024459 (Lot E)

Artikel 12 Wet lokaal spoor27 oktober 2020 / 138- 
2020-RH (RET)

Vergunning voor uitvoeren werkzaamhe-
den op, in, boven, naast of onder lokale
spoorwegen

Metropoolregio Rotterdam-
Den Haag (RET/HTM)

29 oktober 2020 / 2020-
0338 Wls (HTM)

Artikel 3.19 Omgevings-verordening
Zuid-Holland

27 oktober 2020 /
4254f51420144b43

Vergunning gebruik maken van provinci-
ale infrastructuur (Kruithuisweg – N470)

GS provincie Zuid-Holland 

93a0d07aefc76564

Artikel 2.7 Wet natuurbescherming9 oktober 2020/ 11266 Vergunning Wet natuurbescherming 
(gebiedsbescherming)

Omgevingsdienst Haaglan-
den namens GS provincie
Zuid-Holland

Artikel 2 Wet beheer Rijkswaterstaats-
werken

27 oktober 2020 /
RWSZ-2020-00016328

Vergunning gebruik maken van water-
staatswerken (rijkswegen A4 en A20)

Rijkswaterstaat

Coördinatieregeling

Omdat Provinciale Staten van Zuid-Holland op 18 december 2019 hebben besloten dat voor dit project
de provinciale coördinatieregeling wordt gevolgd, is op deze aanvragen de uitgebreide voorbereidings-
procedure uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dat betekent dat op deze aanvragen
nog niet kan worden gereageerd. Op basis van de ingediende aanvragen worden door de bevoegde
gezagen eerst ontwerpbesluiten opgesteld. Deze ontwerpbesluiten zullen begin 2021, samen met het
ontwerp-inpassingsplan van de provincie Zuid-Holland, ter inzage worden gelegd. Voorafgaand daaraan
zal opnieuw een kennisgeving worden geplaatst, waarin wordt aangegeven hoe en wanneer op de
ontwerpbesluiten en het ontwerp-inpassingsplan kan worden gereageerd.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

De voorzitter,

J. Smit

De secretaris,

H.M.M. Koek
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