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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-775586080 DOS-2015-

0005387

Onderwerp

Warmtelevering Leidse regio WLQ+ voortgangsrapportage

Advies

1. Vast te stellen de met een (*) aangemerkte aanvullingen op de openbare 1e Uitgebreide

Voortgangsrapportage Warmtelevering Leidse regio WLQ+ in het kader van de

informatieverstrekking aan de commissies Bereikbaarheid en Energie (Warmte) en

Onderzoek en Rekening.

2. Vast te stellen de aanbiedingsbrief aan de commissies Bereikbaarheid en Energie (Warmte)

en Onderzoek en Rekening met betrekking tot de onder 1 genoemde voortgangsrapportage.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Warmtelevering Leidse regio WLQ+

voortgangsrapportage.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de Voortgangsrapportage een
check te doen op de kleuren. Indien nodig, worden kleuren aangepast.

Bijlagen

- GS-brief aan PS - Warmtelevering Leidse regio WLQ+

- Voortgangsrapportage d.d. 11 mei 2021 - Warmtelevering Leidse regio WLQ+ OPENBAAR

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-openbaar 11 mei 2021 11 mei 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Het project ‘Warmtelevering Leidse regio WLQ+’ behelst de aanleg van een (haven)warmteleiding

van Rijswijk naar Leiden. De realisatie van deze warmteleiding speelt een belangrijke rol binnen

de energietransitie (incl. RES-sen) van Zuid-Holland en draagt bij aan de provinciale

doelstellingen tot vermindering van CO2-uitstoot. Het project is door Provinciale Staten van Zuid-

Holland aangemerkt als groot project. 

Overeenkomstig de ‘Regeling Projecten Zuid-Holland’ rapporteren Gedeputeerde Staten

periodiek aan PS, 9 x per jaar de regulier en 3 x per jaar uitgebreid. De rapportages worden zo

nodig of gewenst in commissieverband besproken (de Statencommissie BE-Warmte dan wel de

COR). Op 31 maart jl. is de 1e uitgebreide voortgangsrapportage in besproken.

De nu gedane aanvullingen betreffen op onderdelen de ontwikkelingen van de afgelopen weken.

De aanvullingen zijn aangeduid met een (*) en beslaan de blz. 6 en volgend. 

Omdat het aanvullingen betreft op een eerder al door Gedeputeerde Staten vastgestelde

openbare versie van de rapportage zijn op onderdelen de leestekens (…) te zien. Op deze

plekken ontbreken vanwege de openbaarheid de geheime passages. De Statenleden beschikken

al over de geheime integrale versie. De aanvullingen beslaan geen geheime passages. 

Over de meer vertrouwelijke aspecten en ontwikkelingen zijn de Staten in de besloten

commissievergadering van 20 april jl. geïnformeerd. In de commissievergadering BE-Warmte van

12 mei wordt verder over het onderwerp gesproken. Zie in dit verband ook de aanbiedingsbrief

van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten met betrekking tot de voortgangsrapportage.

 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Programma 3 - Schone energie voor iedereen

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

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties met betrekking tot de onderhavige (voorgestelde)

besluitvorming. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

De 1e uitgebreide voortgangsrapportage waarop de aanvullingen nu gedaan zijn, is door

Gedeputeerde Staten vastgesteld op 9 maart 2021 met besluitnummer PZH-2021-767613561.

 

3 Proces

 

De ‘Warmtelevering Leidse regio WLQ+’ is door Provinciale Staten aangemerkt als groot project.

Rapportage over dit project vindt periodiek plaats op grond van de Regeling Projecten Zuid-

Holland. 
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4 Participatie en rolneming

 

Het project ‘Warmtelevering Leidse regio WLQ+’ betreft in de kern de aanleg van een

warmteleiding van Rijswijk naar Leiden. De voorgenomen aanleg is belangrijk in het kader van het

energietransitie en de provinciale doelstelling om de uitstoot van CO2 terug te dringen (‘Schone

Energie voor Iedereen’). Warmte vormt ook een belangrijke schakel in de verschillende regionale

energiestrategieën (RES-sen). Diverse partijen, zowel privaat als publiek, werken samen om de

WLQ+ mogelijk te maken. Naast de provincie Zuid-Holland zijn dit onder andere het Ministere van

EZK, de gemeente Rotterdam, Gasunie en Holland Rijnland.  

 

5 Communicatiestrategie

 

N.v.t.

 


