
 GS brief aan Provinciale

Staten

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602

2509 LP  Den Haag

T 070 - 441 66 11

www.zuid-holland.nl

Datum

Zie verzenddatum rechtsonder  

Ons kenmerk

PZH-2020-757333534

DOS-2019-0003043

Bijlagen

3
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Onderwerp 

Samenwerkingsovereenkomst 

Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag

 

Geachte Statenleden, 

Graag brengen wij u op de hoogte van het door Gedeputeerde Staten op 24 november  jl. (PZH-

2020- PZH-2020-757333534) genomen besluit om een samenwerkingsovereenkomst aan te

gaan tussen LdM CV en Provincie Zuid-Holland, inzake het WarmtelinQ tracé Vlaardingen – Den

Haag.

De initiatiefnemer van deze warmtetransportleiding van rechtswege LdM CV genaamd, gaat met

verschillende betrokken partijen - zoals de gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland,

Delft, Rijswijk en Den Haag - samenwerkingsovereenkomsten aan, zo ook met de Provincie Zuid-

Holland. 

In de Samenwerkingsovereenkomst zijn doelen, verwachtingen en verplichtingen tussen de

partijen beschreven. Onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is de vergoeding van de

door ons gemaakte en nog te maken plankosten (€ 320.016,=) door LdM Cv aan de Provincie

Zuid-Holland.  Daarnaast zijn afspraken gemaakt over vergoedingen naar aanleiding van

mogelijke planschadeverzoeken. Bij het besluit dat Uw Staten op 18 december 2019 hebben

genomen om een inpassingsplan op te stellen voor de warmtetransportleiding Vlaardingen-Den

Haag heeft u onder andere ook een participatienota vastgesteld. Deze is nader uitgewerkt in een

communicatieplan welke aan de samenwerkingsovereenkomst is toegevoegd.

De Samenwerkingsovereenkomst inclusief bijlagen en het nieuwsbericht hierover is ter informatie

bij deze brief gevoegd.

Participatie zal een nadrukkelijke rol gaan spelen wanneer de ontwerpbesluiten en de inspraak

hierover aan de orde is. De start van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten (ontwerp-

inpassingsplan en ontwerp-vergunningen) is gepland eind januari en duurt zes weken. 

Gedacht wordt in die periode meerdere Webinars te organiseren, geflankeerd door andere acties

om burgers te informeren, waarbij  een en ander afhankelijk is van de mogelijkheden die Corona-

maatregelen ons dan bieden.  
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Op 27 oktober 2020 heeft LdM CV de vergunningaanvragen ingediend bij de verschillende

bevoegde gezagen en op 3 november jl. heeft zij een Webinar over dit project gehouden voor

belangstellenden.

De provincie heeft in week 45 (4, 5 en 6 nov) een kennisgeving van de ingediende

vergunningaanvragen inclusief een kaart van het voorkeurstracé geplaatste in de Staatscourant,

het Provinciaal Blad, het Waterschap blad en in de huis-aan huis-kranten van de betrokken

gemeenten. Deze publicatie is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Wij hopen  u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

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

  

Bijlagen:

- Samenwerkingsovereenkomst Provincie Zuid-Holland met LdM CV

- Nieuwsbericht Samenwerkingsovereenkomst

- Bekendmaking vergunningaanvragen okt 2020 Prb


