WarmtelinQ, warmtetransportnet voor de Provincie Zuid-Holland
Heb je vragen, zoek je informatie? Dan kun je hier terecht

Alles over WarmtelinQ

Realisatie en uitvoering WarmtelinQ

Alle informatie over WarmtelinQ is gebundeld op www.warmtelinq.nl
Traject
Vlaardingen-Rotterdam
Het traject Vlaardingen naar
Den Haag is nu in uitvoering.
Op de site vind je kaarten van het
tracé, antwoorden op veelgestelde
vragen, planning enzovoort.

Traject
Rijswijk – Leiden (Warmtelinq+)
Er zijn plannen voor een tweede
traject van Rijswijk naar Leiden
(WarmtelinQ+), hier is nog niet tot
uitvoering besloten. Kijk voor meer
informatie over het tracé op:
www.warmtelinq.nl/trace
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WarmtelinQ in de provincie
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Omdat het tracé WarmtelinQ Vlaardingen–Den Haag meer dan
23 kilometer lang is en door zes gemeenten loopt, is het
efficiënter om de ruimtelijke inpassing en vergunningen voor
de leiding te regelen via één Provinciaal InpassingsPlan (PIP).
Dat coördineert Provincie Zuid-Holland namens de
gemeenten. Meer over inspraakmogelijkheden en de rol van
de Provincie vind je op www.zuid-holland.nl/warmtelinq

Gasunie gaat WarmtelinQ aanleggen en wordt de
onafhankelijk beheerder van de transportleiding van
Vlaardingen naar Den Haag. Gasunie heeft hiervoor de
organisatie ‘LdM CV’ opgericht. LdM CV bundelt alle
informatie op www.warmtelinq.nl
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WarmtelinQ in uw gemeente

Het traject van Vlaardingen naar Den Haag is al in uitvoering. Voor dit traject vindt u de contactpersoon voor uw
gemeente op www.warmtelinq.nl/contact. Uw gemeente
gaat over de lokale vergunningen die nodig zijn tijdens de
uitvoering, zoals wegopbrekingen en omleidingen. (De
provincie coördineert namens de gemeenten vergunningen
voor het gehele traject) Er zijn plannen voor een tweede
traject van Rijswijk naar Leiden. Wilt u hier meer informatie
over, kijk dan op www.warmtelinq.nl of mail uw vraag naar
info@warmtelinq.nl

