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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-757333534 DOS-2019-

0003043

Onderwerp

Samenwerkingsovereenkomst Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag

Advies

1. Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Zuid-Holland en de

initiatiefnemer van de Warmtetransportleiding Vlaardingen -Den Haag, te weten LdM CV. 
2. Vast te stellen de brief aan PS over de Samenwerkingsovereenkomst

Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag

3. Vast te stellen het nieuwsbericht over het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst
tussen de Provincie Zuid-Holland en LdM CV.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aangaan van een
samenwerkingsovereenkomst tussen LdM CV en de provincie Zuid-Holland.

N.B: Advies aan de Commissaris van de Koning:

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is

de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan mw. A
Koning, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening van de Provincie Zuid-Holland, om de

Samenwerkingsovereenkomst provincie Zuid-Holland met LdM CV namens de Provincie Zuid-
Holland te ondertekenen.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om wijzigingen aan te brengen in het

nieuwsbericht.

Bijlagen

1. Samenwerkingsovereenkomst PZH-LdM inclusief bijlagen

2. GS brief- Samenwerkingsovereenkomst Warmtetransportleiding Vlaardingen- Den Haag

3. Nieuwsbericht samenwerkingsovereenkomst
4. Machtiging CdK ondertekening door mw. A Koning

5. Bekendmaking vergunningaanvragen okt 2020

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 24 november 2020 24 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Voorgesteld wordt om een Samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Zuid-Holland en

LdM CV aan te gaan inzake het WarmtelinQ tracé Vlaardingen Den Haag. 

Door het aangaan van deze overeenkomst zijn doelen,  verwachtingen en verplichtingen tussen

de partijen helder gemaakt. Onderdeel van de overeenkomst is de vergoeding van plankosten. De

plankosten zijn opgebouwd uit kosten voor (een schatting van) ambtelijke inzet, m.e.r.

gerelateerde kosten  (zoals adviezen van de cie. voor de m.e.r), advertentiekosten en gemaakte

kosten voor vergaderlocaties voor de projectgroep (Pré Corona periode). De in rekening te

brengen Plankosten bedragen in totaal  € 320.016, =. Dit bedrag heeft betrekking op gemaakte

kosten in 2019, 2020 en nog te maken kosten in 2021 en verder. De plankosten worden - na het

ondertekenen van deze overeenkomst en de besluitvorming over het ontwerp-PIP - gedeclareerd

bij LdM CV in het eerste kwartaal van 2021. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 320.016,00

Programma  : Programma 6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Beide partijen verplichten zich tot het nakomen van de gemaakte afspraken en vergoedingen

zoals opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst.

De Commissaris van de Koning (CdK) is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten,

op grond van artikel 176 Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de

door de CdK afgegeven machtiging wordt mw. A. Koning, gedeputeerde van Wonen, Ruimtelijke

Ordening, Recreatie en Sport, gemachtigd om de overeenkomst namens de provincie te

ondertekenen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Het voornemen betreft het ruimtelijk mogelijk maken en realiseren van een warmtetransportleiding

tussen Vlaardingen en Den Haag. Op 18 december 2019 hebben Provinciale Staten besloten de

procedure voor de vaststelling van het provinciale inpassingsplan (PIP) en de provinciale

coördinatieregeling (PCR) toe te passen, wat inhoudt dat beide processen gelijktijdig worden

uitgevoerd. Dat wil zeggen de tracékeuze, de wijze van uitvoering en alle benodigde

uitvoeringsbesluiten (waarvoor de bevoegde gezagen verantwoordelijk blijven) maken deel uit van

het gelijktijdige besluitvormingsproces. Voor het PIP en de uitvoeringsbesluiten wordt ook een

Combi-MER opgesteld waarvoor de uitgebreide m.e.r.-procedure wordt doorlopen.

PZH-2020-743820373 dd. 07-07-2020

Op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) zijn de gemeenteraden van de betreffende

gemeenten in februari 2020 gehoord door de gedeputeerden Baljeu en Koning.

In het m.e.r.-proces heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegen van 17
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januari tot en met 27 februari 2020. De reacties zijn verwerkt in een Advies Reikwijdte en

Detailniveau (ARD) welke door Gedeputeerde Staten op 26 mei 2020 is vastgesteld. Hiermee is

het milieuonderzoek op verschillende onderdelen uitgebreid.

Gedeputeerde Staten hebben op 7 juli jl. (PZH-2020-743820373) het voorontwerp-inpassingsplan

Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag vrijgegeven voor consultatie bij de

vooroverlegpartners in het kader van het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro, waarna het

vooroverleg is gestart met als einddatum 3 september 2020. Er zijn vier vooroverlegreacties

ingekomen die worden betrokken bij de besluitvorming door GS over de

vaststelling van het ontwerpinpassingsplan. De reactie van Gedeputeerde Staten op deze

ingekomen reacties is vastgelegd in een Vooroverlegnota die Gedeputeerde Staten hebben

vastgesteld op 10 november 2020. Dit vormt de opstap naar het ontwerpinpassingsplan

warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag.

Op 27 oktober zijn de vergunningaanvragen (mandje 1) voor dit project ingediend door LdM CV

bij de verschillende bevoegde gezagen.

Voordat het ontwerpinpassingsplan wordt vastgesteld wordt deze Samenwerkingsovereenkomst

aangegaan.

De terinzagelegging van het ontwerpinpassingsplan, de ontwerpbesluiten (vergunningen) en het

Combi-MER zal volgens planning in januari starten waarna gedurende zes weken eenieder kan

reageren. Participatie en communicatie zullen hierop zijn afgestemd.

Provinciale Staten zijn van alle in dit project genomen GS-besluiten en de stand van zaken in het

project geïnformeerd door middel van GS-brieven. Ook van onderhavig besluit en andere stappen

in het proces worden zij door middel van een GS-brief geïnformeerd.

 

3 Proces

 

LdM CV sluit ook met de andere betrokken partijen zoals de gemeenten Vlaardingen, Schiedam,

Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag, het Hoogheemraadschap van Delfland,

Rijkswaterstaat en RET/HTM overeenkomsten. Dit zijn Samenwerkingsovereenkomsten,

uitvoeringsovereenkomsten of overeenkomsten die betrekking hebben op nadeelcompensatie. 

Provinciale Staten worden door middel van een brief van Gedeputeerde Staten op de hoogte

gebracht van onderhavig besluit. 

Volgende stap in de procedure betreft het door Provinciale Staten voorziene besluit op 16

december over het aansluitpunt in Delft en het daaropvolgende besluit door Gedeputeerde Staten

over het ontwerpinpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag.

 

4 Participatie

 

Provinciale Staten hebben op 19 december 2019 bij het vast stellen van de Startnotitie/Plan Van

Aanpak ook het Participatieplan vastgesteld. Het Participatieplan is verder uitgewerkt en als

bijlage bij deze Samenwerkingsovereenkomst gevoegd.

Naar aanleiding van onderhavig besluit zal een nieuwsbericht uit worden gestuurd. Met de

communicatieadviseur en gedeputeerde zal afstemming plaats hebben over het ondertekenen

van de Samenwerkingsovereenkomst.
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Wanneer de ontwerpbesluiten aan de orde zijn en inspraak voor eenieder aan de orde is, krijgt

participatie een nadrukkelijke rol in de procedure. Naar aanleiding van de vergunningaanvragen

van 27 oktober heeft LdM CV - onder de naam WarmtelinQ - op 3 november jl. een Webinar

georganiseerd voor belangstellenden. En heeft de provincie in de Staatscourant, Provinciaal Blad,

het Waterschap blad en de Huis-aan-huis-bladen van de betrokken gemeenten een publicatie

geplaatst over de ingediende vergunningaanvragen met een kaartje van het voorkeurstracé. Deze

is ter informatie toegevoegd aan de GS-brief aan Provinciale Staten.

 

5 Communicatiestrategie

 

De afdeling Communicatie is betrokken bij dit en alle vorige besluiten, vanwege de omvang, de

hoeveelheid betrokken bevoegde gezagen en partners en de impact van dit project op de

omgeving. Onze communicatieafdeling en de adviseurs van de gedeputeerden worden regelmatig

geïnformeerd, zodat zij adequaat kunnen reageren indien nodig.

Het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst zal door middel van een nieuwsbericht

bekend worden gemaakt. Dit nieuwsbericht is bij de stukken voor besluitvorming toegevoegd. 

 


