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Geachte leden van de raad,  
 
Op 25 januari 2022 organiseert de provincie, in het kader van het opstellen van een 
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de warmtetransportleiding WarmtelinQ+ ,  een 
bijeenkomst voor de gemeenteraad Leiderdorp. In de bijenkomst zal de 
gedeputeerde met de raad in gesprek gaan over de ruimtelijke inpassing van 
WarmtelinQ+ Rijswijk – Leiden. Het voorkeurstracé west voor de WLQ+ zoals door 
Gasunie en betrokken partijen is gepresenteerd, zowel ambtelijk als tijdens het 
webinar voor raadsleden op 20 december,  loopt niet door Leiderdorp. Dit kan 
betekenen dat het PIP niet van toepassing is voor Leiderdorp. 
 
Bijeenkomst 25 januari  
Tijdens de bijenkomst kunnen raadsleden vragen stellen en aandachtspunten en 
standpunten delen. Na de bijeenkomst is het mogelijk om als raad nog een formele 
reactie met een raadsstandpunt te sturen. Tijdens een overleg op 11 januari tussen 
de provincie, de griffie en ambtenaren is afgesproken om de gemeenteraad nader te 
informeren van het proces rondom de PIP. Deze raadsinformatiebrief samen met 
bijgevoegde memo van de provincie en bijlagen zijn bedoeld als verduidelijking op 
de brief met toelichting van de gedeputeerde van de provincie Zuid Holland. 
 
Wat is een Provinciaal Inpassingsplan 
Een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is vergelijkbaar met een gemeentelijk 
bestemmingsplan en wordt in dit geval vastgesteld door de provincie. Het vervangt 
in één keer alle bestemmingsplannen op het uiteindelijke tracé of betreffende 
gronden. Het is inhoudelijk gelijk aan een bestemmingsplan. Het stelt regels, heeft 
een plankaart en toelichting. Het maakt voor de Warmtelinq+ de leidingen en 
bijbehorende technische voorzieningen planologisch mogelijk en beschermt (waar 
nodig) via de regels. Wanneer de PIP procedure is afgerond en het PIP in werking is 
getreden heeft de gemeenteraad gedurende tien jaar (of zoveel korter als in het PIP 
is bepaald) geen bevoegdheid meer om voor die in het PIP begrepen gronden zelf 
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het bestemmingsplan/ PIP te wijzigen. Een regeling zal in het PIP worden openomen 
zodat het mogelijk is voor gemeenten om de warmteoverdrachtstations te kunnen 
aansluiten.  
 
 
Op 1 juli 2022 zal naar verwachting de Omgevingswet in werking treden. Dat heeft 
aanzienlijke consequenties voor het ruimtelijke ordeningsstelsel in Nederland. 
Bestaande planvormen houden op te bestaan en nieuwe instrumenten doen hun 
intrede. Een van de wijzigingen is dat met ingang van 1 juli 2022 het inpassingsplan 
als provinciaal ruimtelijk plan komt te vervallen en wordt vervangen door het 
projectbesluit (artikel 5.44 Omgevingswet). ln het proces houdt de provincie hier 
rekening mee. 
 
Horen gemeenteraad 
Onderdeel van de PIP is het horen van de gemeenteraden door het bevoegd gezag. 
Deze verplichting is vastgelegd in artikel 3.26 van de Wro. De wet laat de wijze 
waarop en het tijdstip in de procedure verder vrij. Voorgesteld wordt dat een 
gedeputeerde de zes gemeenteraden hoort in een speciaal daarvoor belegde 
bijeenkomst, zodat de inbreng van de gemeenteraden kan worden betrokken bij de 
totstandkoming van het concept-PIP. 
 
Zienswijzenprocedure ontwerp 

De gemeenteraad heeft naast het horen ook de mogelijkheid om een reactie of 
eventuele zienswijze in te dienen op het ontwerp PIP tijdens de periode van 
terinzagelegging. Formeel juridisch hoeft PS hier niets mee te doen, zolang het plan 
maar voldoet aan het vereiste van een goede ruimtelijke ordening. Van belang 
hierbij is of er wel of geen bezwaren zijn tegen het ontwerp. Is de gemeenteraad 
akkoord met het ontwerp dan volstaat een reactie. Als de gemeenteraad 
bedenkingen heeft tegen het plan dan kan een zienswijze worden ingediend op 
grond van de Wro. Op die wijze blijft de mogelijkheid bestaan om in beroep te gaan 
tegen het vastgestelde PIP. Gelet op het vooroverleg en de kans die de gemeente bij 
de start heeft om aandachtspunten mee te geven zal daar waarschijnlijk niet zo snel 
sprake van zijn. 
 
Bevoegdheden 
Formeel is het de gemeenteraad die uitgenodigd wordt op grond van artikel 3.26 
Wro tot het geven van een reactie dan wel zienswijze. In de voorfase kan het college 
aangeven aan GS in te stemmen met de opstelling van een PIP. De colleges van de 
gemeenten Leiden, Katwijk, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude 
verwachten dat het verstandig is dat de provincie een coördinerende rol op zich 
neemt in de vorm van het organiseren van een PIP. In de collegebrief van 15 juli 
2021 wordt steun ten behoeve van PIP WLQ+ uitgesproken richting GS (bijlage 6). 
De betrokken gemeenten zeggen toe om ambtelijke inzet te (blijven) leveren, onder 
een aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden staan op de volgende pagina 
van deze brief. 
 
Kanttekeningen 
Een aantal kanttekening die bij het overleg met de gedeputeerde aan de orde 
kunnen komen zijn de volgende; 

• De financiering van de wlq+ is niet rond. Het is nog onzeker of de 
warmtetransportleiding tussen Rijswijk en Leiden er komt. 

• In de op te stellen milieu effect rapportage (mer) kan een tracé door 
Leiderdorp mogelijk als alternatief worden opgenomen. Wanneer het niet 
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zou lukken om het west tracé te ontwikkelen, zou dan eventueel op een 
oost tracé worden teruggevallen. Dit onderzoeken van een oost tracé door 
Leiderdorp in de m.e.r. en de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) kan als 
wens of bedenking aan gedeputeerde worden meegegeven. 

 
PIP en Plan-MER 
De voorbereiding van de PIP wordt integraal en in samenwerking met gemeenten 
gedaan. De ruimtelijke besluitvorming ligt bij Provinciale Staten.  
Provinciale Staten besloten tot het opstellen van de Pip en milieueffectrapportage: 

• Samenhang en continuïteit van inhoud en proces 

• Voorkomen / beperken van risico’s en maatschappelijke kosten 

• Integrale ruimtelijke afweging en besluitvorming 

• 1 coördinerend orgaan, 1 voorbereidingsprocedure, 1 beroepsinstantie 
Voor het PIP is een plan-MER nodig, omdat het plan mogelijk kaderstellend is voor 
MER-plichtige onderdelen: 

• Leiding met tracé > 10 km 

• Voorzieningen pompstation, piek- en backupvoorziening/ WOS 

• Gevolgen voor natuur die leiden tot plicht om “passende beoordeling”  op te 
stellen  

In de bijlage bij de brief van 23 november 2021 van de gedeputeerde (zie bijlage 2) 
staat een toelichting op de 

• Juridische status PIP procedure; 

• De rol/inbreng van gemeenten in de PIP procedure; 

• Communicatie 

• Planning. 
 
Randvoorwaarden 
De colleges van de betrokken gemeenten hebben in hun brief (zie bijlage 6) waarin 
steun aan de provincie werd uitgesproken voor het opstellen van een PIP aan de 
provincie een aantal randvoorwaarden meegegeven;  

• Er is een heldere rolverdeling tussen de overheden (provincie en 
gemeenten) in dit proces. Van belang is om hier in een eerste bestuurlijk 
overleg goed bij stil te staan en dit periodiek te evalueren.  

• Gemeenten houden zeggenschap over de vormgeving van de aanlanding 
van het WLQ-tracé: deze moet recht doen aan de beoogde ontwikkeling van 
een open regionaal energiesysteem waarin publieke waarden geborgd zijn 
en mag ontwikkelingen in dat kader niet belemmeren. 

• Gemeenten houden zeggenschap over het tracé voor zover deze andere 
ruimtelijke ontwikkelingen in de betreffende tracé-gemeenten raakt. 
Hierover vindt bestuurlijk overleg en een zorgvuldige gezamenlijke afweging 
van relevante belangen plaats. Hiervoor is nodig dat er spoedig meer inzicht 
komt in hoe het specifieke tracé-ontwerp eruit ziet.  

• Gemeenten krijgen een kostenvergoeding voor ambtelijke inzet of zij 
kunnen leges in rekening brengen. Met het leveren van de benodigde 
ambtelijke inzet zijn kosten gemoeid, waarvan wij verwachten dat daar aan 
de voorkant duidelijke afspraken over worden vastgelegd. Een alternatieve 
route is dat de individuele gemeenten de bevoegde gezagen blijven. Dan 
verlenen zijn de omgevingsvergunning en brengen bij de aanvrager leges in 
rekening.  
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De gemeente Leiderdorp blijft graag met de provincie in overleg over bovenstaande 
randvoorwaarden en kanttekeningen om te komen tot een optimale inpassing. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 

 
A.M. Roos                        L.M. Driessen-Jansen 
secretaris                         burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen; 

1. memo Provincie; Inrichting "horen van gemeenten" voor de Provinciaal 
inpassingsplan Warmtetransportleiding Rijswijk – Leiden 

2. Brief van Gedeputeerde Staten Zuid Holland; Horen van de gemeenteraad in 
het kader van provinciaal inpassingsplan WarmtelinQ Rijswijk -Leiden 

3. Statenvoorstel tot vaststelling het opstellen PIP met m_e_r_-procedure 
t.b.v. Warmtetransportleiding Rijswijk-Leiden  

4. e-mail Webinar over WarmtelinQ van 20 december 2021 
5. Participatieaanpak Besluitvormingsprocedure provinciaal inpassingsplan en 

milieueffectrapportage WarmtelinQ Rijswijk – Leiden  
6. brief van het college van Leiderdorp aan de Gedeputeerde Staten Provincie 

Zuid Holland "steun ten behoeve van PIP WLQ+" 
 
 



 
 
Inrichting ‘horen van gemeenten’ voor Provinciaal inpassingsplan Warmtetransportleiding 
Rijswijk – Leiden 
 
De provincie Zuid-Holland heeft in september 2021 besloten om voor de 
Warmtetransportleiding tussen Rijswijk en Leiden een provinciaal inpassingsplan (PIP) op te 
stellen. Onderdeel van de procedure van de PIP is het ‘horen’ van gemeenteraden door het 
bevoegd gezag. Deze verplichting is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro artikel 
3.26), maar de wet laat de wijze waarop en het tijdstip in de procedure verder vrij.  
 
Dit horen is als volgt ingericht: 
 
Het heeft de voorkeur van de provincie om per individuele gemeente een bijeenkomst te 
houden zodat er voldoende aandacht is voor de lokale aspecten van het proces en de 
inpassing van het tracé. De inbreng van de gemeenteraden zal worden betrokken bij de 
totstandkoming van het concept-PIP. 
 
Op 25 januari organiseert de provincie een bijeenkomst voor de gemeenteraad van 
Leiderdorp. In de bijeenkomst zal de gedeputeerde met de raad in gesprek gaan over de 
ruimtelijke inpassing van WarmtelinQ Rijswijk – Leiden. Tijdens de bijenkomst kunnen 
raadsleden vragen stellen en aandachtspunten en standpunten delen. Na de bijeenkomst is 
het mogelijk om als raad nog een formele reactie met een raadsstandpunt te sturen, maar 
noodzakelijk is dat niet. De provincie zorgt voor schriftelijke verslaglegging van de 
bijeenkomst. 
 
Concept Programma bijeenkomst 25 januari: 

1. Introductie door Gedeputeerde 
2. Presentatie over procedure rond PIP door provincie 
3. Presentatie over project WarmtelinQ Rijswijk - Leiden door Gasunie 
4. Presentatie over het participatieproces door Gasunie 
5. Plenaire ronde waarbij de leden in de gelegenheid worden gesteld om vragen te 

stellen en standpunten te delen. 
 
De bijeenkomst is openbaar en wordt opgenomen als Leiderdorpse raadsinformatieavond. 
Er is geen gelegenheid voor insprekers. 
De bijeenkomst duurt een uur en wordt geleid door de voorzitter van de 
raadsinformatieavonden. 
. 
 
Informatieve stukken: 

- Besluit PS tot opstellen PIP met m.e.r.-procedure t.b.v. Warmtetransportleiding 
Rijswijk-Leiden (september 2021) 

- Participatieplan WarmtelinQ Rijswijk – Leiden (januari 2022) 
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auto's is beperkt.

Bijlagen

Onderwerp

Horen van de gemeenteraad in het kader van
provinciaal inpassingsplan WarmtelinQ Rijswijk -
Leiden

Geachte raad,

Met deze brief wil ik u informeren over de voorbereidingen voor een provinciaal inpassingsplan

voor het tracédeel Rijswijk - Leiden van het project WarmtelinQ. Dit tracé - ook wel WLQ+
genoemd - sluit in Rijswijk aan op het trace van de warmtetransportleiding Vlaardingen - Den

Haag, waarvoor al een provinciaal inpassingsplan is opgesteld.

WarmtelinQ Rijswijk - Leiden is een initiatief van WarmtelinQ B.V., een onderdeel van Gasunie.

Dit project omvat de aanleg van een ondergrondse warmtetransportleiding, bestaande uit een

aanvoer- en retourleiding van circa 20 kilometer met bijbehorende technische voorzieningen

tussen Rijswijk en Leiden. Met het provinciaal lnpassingsplan wordt onder meer de realisatie van

het leidingtracé en de bijbehorende technische voorzieningen planologisch-juridisch mogelijk
gemaakt. Door middel van de warmtetransportleiding kunnen het reeds bestaande warmtenet in
Leiden en andere nog aan te leggen lokale warmtenetten worden gevoed met restwarmte uit het

Rotterdamse havengebied en extra aan te sluiten lokale bronnen. De leiding maakt deel uit van

het regionale warmtetransportsysteem dat een belangrijke rol gaat vervullen in de transitie naar

een betaalbare, betrouwbare en duurzame warmtevooziening in dit deel van Zuid-Holland.

Actuele ontwikkelingen
De gemeenteraad van Rotterdam heeft het besluit genomen om af te zien van deelname aan

WLQ+. Dit besluit brengt mee dat Gasunie als initiatiefnemer nu gesprekken voert met andere
partijen om te zien of en zo ja hoe WLQ+ gerealiseerd kan worden. De provincie brengt de

verdere gevolgen van het besluit in Rotterdam momenteel nog in kaart met Gasunie. Voor het
provinciaal inpassingsplan en het milieueffectrapport gaan de voorbereidingen in elk geval door
tot het moment dat Gasunie duidelijkheid geeft over het wel of niet doorgaan van WLQ+.ffi
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MilieueffectrapPort
Ondanks dat voor de aanleg van deze warmtetransportleiding geen directe m.e.r.-plicht geldt,

hebben provinciale Staten besloten om ten behoeve van dit inpassingsplan toch een

milieueffectrapport (MER) op te stellen. Enerzijds om de mogelijke tracés voor de leiding tussen

Rijswijk en Leiden en de gevolgen daarvan, goed tegen elkaar te kunnen afwegen en anderzijds

omdat op dit moment de noodzaak van een Passende Beoordeling vanwege de (tijdelijke)

gevolgen van het project voor nabijgelegen Natura 20OO-gebieden niet helemaal kan worden

uitgesloten. Ter voorbereiding van het MER wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau

opgesteld.

PaÉicipatie en procedure

ln het participatieproces rond dit project krijgt iedereen, dat wil zeggen burgers, bedrijven,

maatschappelijke organisaties en de betrokken gemeenten, de gelegenheid om informatie en

mogelijke alternatieve tracés aan te dragen. Ook zal advies worden gevraagd aan de

onafhankelijke Commissie voor de m.e'r.

Voor de participatie is door WarmtelinQ, als initiatiefnemer van WLQ+ een concept

participatieplan opgesteld. Dit zal worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten als basis voor

het participatieProces.

Horen gemeenteraad

Het'horen van de gemeenteraden' is een vast onderdeel bij het opstellen van een provinciaal

inpassingsplan. Bij het'horen' informeren we de raad over het project en het proces naar het

milieueffectrapport en het provinciaal inpassingsplan. We vragen u om inhoudelijke kaders en

wensen aan te geven over proces en inhoud.

Voorafgaand aan het besluit van Provinciale Staten is aan de betrokken gemeenten gevraagd of

zij het proces van het provinciaal inpassingsplan willen steunen. We hebben vanuit de

gemeenten geen bezwaren ontvangen op het verzoek om steun voor het proces van het

provinciaal inpassingsplan. ln de reactiebrieven vanuit de verschillende colleges zijn

aandachtspunten opgenomen over het vervolg. Deze aandachtspunten vanuit het college zullen

we betrekken bii het horen van uw raad.
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Meer informatie
Het besluit van Provinciale Staten, met het bijbehorende voorstel is te vinden op het

stateninformatiesysteem onder punt 3d van de agenda: https://staten.zuid-

holland.nl/DMS lmporUProvinciale Staten/2O21lProvinciale Staten 22 september 2021

Op de pagina https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/enerqie/warmtelinq-riiswiik-leiden/ vindt u
informatie over het tracé Rijswijk-Leiden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u bellen met nummer 06 - 1175

8592. lnformatie over het project zelf kunt u vinden op de website van WarmtelinQ: Proiect >

WarmtelinQ.

Hoogachtend,

drs. ir. A.L. (Anne) Koning

315
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Bijlage, Toelichting

Om de gemeenten meer duidelijkheid te geven op mogelijke vragen is deze bijlage opgesteld,

waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

A. Juridische status PIP procedure;

B. De rol/inbreng van gemeenten in de PIP procedure;

C. Gommunicatie
D. Planning.

A. Juridische status PIP prodecure

ln artikel 3.26 Wet ruimtelijke ordening is de wettelijke procedure beschreven, die moet worden

gevolgd bij het vaststellen van het provinciaal inpassingsplan (PlP). ln beginsel gelden dezelfde

wettelijke vereisten als voor een regulier gemeentelijk bestemmingsplan. Het PIP komt, voor

zover nodig en is bepaald, in de plaats van het gemeentelijk bestemmingsplan of gaat daarvan

onderdeel uitmaken. Het PIF vormt dan hct toctsingskader voor een deel van de relevante

vergunningen die verleend moeten worden voor de realisatie van de warmtetransportleiding. ln dit

geval gaat het om het planologisch vastleggen van het voorkeurstracé, dat tot stand is komt in

samenspraak met de gemeenten en een beperkte belemmeringenstrook, met de daarbij

passende bestemmingsregels.

Met het PIP is sprake van één ruimtelijk besluit (een PIP in plaats van meerdere

bestemmingsplannen/omgevingsvergunningen), één coërdinerend orgaan, één

voorbereidingsprocedure en één beroepsinstantie.

Wanneer de PIP procedure is afgerond en het PIP in werking is getreden heeft de gemeenteraad

gedurende tien jaar (of zoveel korter als in het PIP is bepaald) geen bevoegdheid meer om voor

die in het PIP begrepen gronden zelf het bestemmingsplan/PlP te wijzigen. Een regeling zal in

het PIP worden openomen zodat het mogelijk is voor gemeenten om de

warmteoverdrachtstations te kunnen aansluiten.

Op 1 juli 2022zal de Omgevingswet in werking treden. Dat heeft aanzienlijke consequenties voor

het ruimtelijke ordeningsstelsel in Nederland. Bestaande planvormen houden op te bestaan en

nieuwe instrumenten doen hun intrede. Een van de wijzigingen is dat met ingang van 1 iuli 2022

het inpassingsplan als provinciaal ruimtelijk plan komt te vervallen en wordt vervangen door het

projectbesluit (artikel 5.44 Omgevingswet). ln het proces houden we hier rekening mee.

B. De rol/inbreng van gemeenten in de PIP procedure

Het is vanuit het proces om tot een PIP te komen het streven dat vanuit gemeenten formele

zienswijzen en beroep niet nodig zijn door goede afstemming in het voortraject. Daarom

organiseert de provincie ambtelijke en bestuurlijke afstemming met de gemeenten. Door de

provincie is een projectorganisatie ingericht waarbinnen het PIP en de benodigde besluiten

worden voorbereid, mede met inbreng van de onmisbare lokale kennis van de gemeenten

4t5
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De gemeenten hebben verschillende formele mogelijkheden om inbreng te leveren in de

procedure van het PIP:

- Er dient vooroverleg met onder meer de betrokken gemeenten plaats te vinden

voorafgaand aan het vaststellen van het ontwerp-PlP;

- Voordat een PIP wordt vastgesteld, moet de provincie de gemeenteraad horen zoals in

deze brief is aangekondigd;

- Op een ontwerp-PlP kunnen zowel het college als de raad (gezamenlijk én afzonderlijk

van elkaar) zienswijzen indienen, die vervolgens moeten worden betrokken bij de

vaststelling van het PIP;

- Op het vastgestelde PIP kunnen zowel het college als de raad (gezamenlijk én

afzonderlijk, mits zij (afzonderlijk) zienswijzen hebben ingediend) beroep aàntekenen bij

de ABRvS.

Coórdinatie verqunninqen

Het kan praktisch gezien nuttig zijn om de vergunningen die noodzakelijk zijn voor de aanleg van

en het in werking hebben van de warmtetransportleiding met elkaar te coordineren. Hierover

kunnen in een later stadium afspraken gemaakt worden.

C Communicatie
Er wordt een werkgroep communicatie opgericht die zich richt op het communicatieproces

richting bewoners, bedrijven en andere stakeholders. Mede gelet op de komende omgevingswet

is een heldere communicatie, meepraten en inspraak van wezenlijk belang. Doel is om

betrokkenen tijdig en open te informeren over het project. Hierin hebben WarmtelinQ BV en de

gemeenten het voortouw. De werkgroep communicatie zal dit in een communicatieplan nader

uitwerken.

D Planning
De planning van de ruimtelijke inpassing is erop gericht om in 2024 te starten met de aanleg en

bouwactiviteiten. Een gedetailleerde planning zal in samenspraak met de betrokken bevoegde

gezagen worden opgesteld.

De volgende hoofdstappen zijn daarin te onderscheiden.

1. Opstellen MER. (start procedure);

2. Bepalen van het voorkeurstracé en vastleggen in een voorontwerp-PlP;

3. Doorlopen participatieproces en uitkomsten verwerken, adviezen van de

overlegpartners verwerken ;

4. Opstellen ontwerp-PlP, vaststellen en terinzagelegging ontwerp-PlP;

5. Beantwoordingreacties,wijzigingenPlPvaststellen, beroepsprocedure;

6. Start vergunningverlening door de verschillende bevoegde gezagen;
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7388    Onderwerp 

Voorstel tot opstellen PIP met m.e.r.-procedure t.b.v. 

Warmtetransportleiding Rijswijk-Leiden  

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel 

WarmtelinQ B.V. (onderdeel van de Gasunie) is voornemens om de toekomstige 

warmtetransportleiding WarmtelinQ Vlaardingen – Den Haag, ter hoogte van Rijswijk door te 

trekken naar Leiden. Met het oog op dit voornemen is onderzocht in hoeverre voor het 

leidingtracé Rijswijk – Leiden (WarmtelinQ Rijswijk-Leiden) een vergelijkbaar proces kan worden 

doorlopen als voor het tracé Vlaardingen – Den Haag. Daarbij moet echter wel rekening worden 

gehouden met de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022. Op dit 

moment staat nog niet exact vast op basis van welk wettelijk kader c.q. instrument WarmtelinQ 

Rijswijk – Leiden mogelijk kan worden gemaakt. Dit zal deels afhangen van de planning en 

uitkomsten van de stappen in het proces om te komen tot een definitief tracé. In dit voorstel voor 

Provinciale Staten (PS) staan de verschillende stappen in dit proces beschreven en de 

bijbehorende kansen en risico’s. Op basis van de conclusie wordt PS voorgesteld om een 

inpassingsplan en een PlanMER op te stellen. Wanneer de Omgevingswet (Ow) in werking is 

getreden en er geen gebruik kan worden gemaakt van het overgangsrecht (afhankelijk van de 

fase waarin het inpassingsplan (Wro) zich op dat moment bevindt) zal het inpassingsplan worden 

vervangen door een andere planvorm: een projectbesluit onder de Ow. 

 

 

Inhoud 

Inpassingsplan, vergunningen en de Omgevingswet (formele bevoegdheid Staten) 

Om aanleg van de leiding mogelijk te maken en deze te kunnen beschermen tegen onwenselijke 

invloeden van buitenaf, kunnen PS op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), een 

provinciaal inpassingsplan (PIP) vaststellen. Een PIP is vergelijkbaar met een gemeentelijk 

bestemmingsplan, maar wordt vastgesteld door de provincie. Dat heeft als voordeel dat de 

voorbereiding integraal en in nauwe samenwerking met de gemeenten verloopt, maar dat de 

ruimtelijke besluitvorming bij één bevoegd gezag (PS) ligt in plaats van bij meerdere 

gemeenteraden. Dat is efficiënter en voorkomt onnodige procedurerisico’s. Door middel van het 

PIP worden de gemeentelijke bestemmingsplannen aangepast waardoor een planologisch-

juridische basis ontstaat voor de aanleg van de leiding en de (technische) bouwwerken die 

daarvoor nodig zijn. 

 

Naast een PIP, zullen voor de aanleg van de leiding nog andere vergunningen en besluiten nodig 

zijn van andere bevoegde gezagen. Omdat het project past binnen het provinciale beleid om te 

komen tot een regionaal warmtetransportnet (zie paragraaf 3.2) kunnen PS voor het project in 

principe toepassing geven aan de provinciale coördinatieregeling (PCR) uit de Wro. Bij de 

warmtetransportleiding Vlaardingen Den Haag is de PCR van toepassing verklaard. Hierdoor is 

gelijktijdig met het opstellen van het PIP de besluitvorming door de overige bevoegde gezagen 

(vergunningen procedures) niet alleen met elkaar gecoördineerd maar ook met de procedure voor 
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het PIP. Voor WarmtelinQ Rijswijk-Leiden is dit niet aan de orde. Het proces is niet al zover dat 

de vergunningaanvragen op korte termijn verwacht kunnen worden. Indien blijkt dat in aansluiting 

of parallel aan de PIP procedure een PCR gewenst is voor de vergunningen dan zal hierover 

separate besluitvorming plaats vinden.   

 

 

Proces 

Voorgeschiedenis warmteleiding naar Leiden 

In het verleden heeft het Warmtebedrijf Rotterdam onder de projectnaam ‘Leiding over Oost’ 

getracht om een warmteleiding van Rotterdam via Zoetermeer naar Leiden te realiseren. Dit 

project is in april 2019 om verschillende redenen stilgevallen. In 2020 hebben de gemeente 

Rotterdam en de provincie Zuid-Holland als aandeelhouders van het Warmtebedrijf Rotterdam 

besloten om de voorbereidingen voor Leiding over Oost te beëindigen en in plaats daarvan in te 

zetten op het project WarmtelinQ Rijswijk – Leiden als voorkeursoptie voor de levering van 

warmte aan Leiden. Daarom is WarmtelinQ B.V. begonnen met de voorbereiding van een tracé 

tussen Rijswijk en Leiden. Dit tracé wordt ook wel WLQ+ genoemd.  

 

Het voorlopige basistracé dat hiervoor is ontworpen, doorkruist het grondgebied van de 

gemeenten Rijswijk, Den Haag (Ypenburg), Leidschendam-Voorburg, Zoeterwoude, Leiderdorp 

en Leiden. Wellicht zijn ook nog alternatieve tracés denkbaar rondom Leiden, gelet op de 

toekomstige warmtelevering aan andere gemeenten in de Leidse regio, zoals Oegstgeest, Katwijk 

en Voorschoten. Vast staat dat in nauwe samenwerking met WarmtelinQ en andere stakeholders 

een voorkeurstracé moet worden bepaald. Het staat op voorhand ook vast dat de vigerende 

bestemmingsplannen ter plaatse de aanleg (en het gebruik) van die leiding en de bijbehorende 

bouwwerken niet toestaan. Om vast te leggen waar de ondergrondse leidingen en bijbehorende 

bouwwerken in de toekomst gebouwd mogen worden, is het voorstel aan Provinciale Staten om 

een PIP op te laten stellen.  

 

Door de warmtetransportleiding wordt het in de toekomst mogelijk om het bestaande warmtenet 

van Leiden en ook nieuwe lokale warmtenetten te voeden met restwarmte uit de Rotterdamse 

haven en aan te sluiten nieuwe bronnen. Gemeenten hebben de regie over de lokale 

warmtetransitie en spelen een actieve rol bij de realisatie van de lokale warmtenetten. 

Gemeenten regelen voor de lokale distributienetten hiervoor de planologische inpassing en 

vergunningen. Het inpassingsplan moet zodanig worden opgesteld dat gemeenten hierin niet 

worden belemmerd. 

 

Projectorganisatie 

Voor het PIP is de provincie Zuid-Holland zowel bestuurlijk opdrachtgever (Gedeputeerde Staten) 

als bevoegd gezag (Provinciale Staten). De inhoudelijke informatie ten behoeve van het 

inpassingsplan (en de onderliggende onderzoeken) wordt primair aangeleverd door 

initiatiefnemer WarmtelinQ B.V., maar ook andere partijen leveren een bijdrage aan de 

totstandkoming van het inpassingsplan, waaronder de betrokken gemeenten. Er is een 

Projectgroep opgericht waarin de verschillende processtappen en producten met de betrokken 

gemeenten (inclusief de gemeenten die mogelijk bij de West-variant een rol spelen) en de overige 

bevoegde gezagen (Hoogheemraadschap Delfland, Hoogheemraadschap Rijnland en 

Rijkswaterstaat) worden afgestemd. In dit overleg worden zowel inhoudelijke afspraken gemaakt 

over de plansystematiek, de ruimtelijke en functioneel relevante informatie en beleidsmatige 

uitgangspunten van het inpassingsplan en de MER, maar wordt ook het beoogde 

participatieproces besproken en opgesteld. Naast een ambtelijke projectgroep worden 

bestuurders van betrokken bevoegde gezagen ook periodiek op de hoogte gehouden van de 

voortgang in een bestuurlijk overleg. 
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Participatie en communicatie 

Dit project kent een brede variatie aan participatievormen, afhankelijk van de fase waarin het 

project zich bevindt. De provincie past zich aan de daarbij passende rollen aan. In de eerste 

plaats is de PIP een coproductie met initiatiefnemer, gemeenten en overige overheden. 

Samenwerking met respect voor elkaars rollen, belangen en bevoegdheden staat daarbij voorop. 

Participatie - is in dit proces belangrijk. Uit het participatiekompas zijn “Informeren” en 

“Raadplegen” aan de orde bij de formele inspraaktrajecten en zienswijzeprocedures wordt aan 

alle belanghebbenden inbreng gevraagd. Naast “Informeren en Raadplegen” zal ook 

nadrukkelijker “Samenspel” aan de orde zijn. Vooral de bewoners rondom het tracé worden in 

een vroeg stadium betrokken. Dit is niet alleen een provinciale taak, maar juist ook een taak die 

op lokaal niveau nadere invulling behoeft.   

Een participatie-en communicatieplan wordt dan ook gezamenlijk met de betrokken gemeenten 

en WarmtelinQ B.V. opgesteld, waarbij rol en verantwoordelijkheden in heldere afspraken zijn 

vastgelegd. Dit is mede van belang mochten we van het PIP (Wro) over moeten stappen op een 

projectbesluit (Ow) als planvorm. Provinciale Staten zal vanzelfsprekend over dit participatie- en 

communicatieplan worden geïnformeerd. Hierbij wordt ook invulling gegeven aan motie 995 

waarin uw Staten verzoeken om inwoners te betrekken bij het regionaal Warmtenetwerk. 

 

Op hoofdlijn zijn de rollen en verantwoordelijkheden al wel te benoemen: 

Het staat vast dat de provincie bevoegd is tot het vaststellen van een inpassingsplan. Daarbij 

worden uiteraard de wettelijke inspraak- en zienswijzenprocedures gevolgd. In de aanloop naar 

de nieuwe Omgevingswet zal de provincie de participatie van burgers, bedrijfsleven en andere 

overheden nog meer stimuleren. De resultaten uit dit participatieproces worden betrokken bij het 

opstellen van het MER en het inpassingsplan (of het projectbesluit). De Provincie zal tijdens het 

proces om het project ruimtelijk mogelijk te maken betrokkenen en belangstellenden tijdig en 

open informeren, zodat het proces, het delen van informatie en terugkoppelingen daarover, 

transparant en begrijpelijk is. Besluitvormingsprocedures worden vooraf op begrijpelijke wijze 

inzichtelijk gemaakt en ‘deelnemers’ worden geïnformeerd over hoe hun input het besluit heeft 

beïnvloed. In het kader van verwachtingenmanagement wordt helder gemaakt wat niet ter 

discussie staat. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het actief informeren over deze 

beïnvloedingsmomenten voordat besluitvorming plaats vindt. 

 

Aangezien overlast voor direct omwonenden bij de toekomstige aanleg van de leiding 

onoverkomelijk is, zal in de realisatiefase communicatie met bewoners en bedrijven een grote rol 

spelen. Dat is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer, die dit in nauwe samenwerking met 

de betrokken gemeenten zal oppakken. 

 

Uitgangspunten leidingtracé 

Voor het leidingtracé zijn de volgende uitgangspunten benoemd: rechtstreeks, overige infra 

volgend, mogelijkheden van warmteafzet richting omliggende gemeenten en toekomstige 

aansluiting van Katwijk en Oegstgeest en een diameter van 500 mm. 

 

Op basis van bovengenoemde uitgangspunten is door WarmtelinQ een tracé ontworpen dat via 

de oostkant van Leiden aansluit op het Energiepark in het centrum van Leiden. In verband met 

mogelijk toekomstige warmtelevering aan de gemeenten aan de westzijde van Leiden verdient 

een alternatief via de westkant ook nader onderzoek en uitwerking. Daarom zullen beide 

alternatieven in het kader van deze procedure nader worden onderzocht op haalbaarheid en 

effecten. Beide tracé-alternatieven zijn hieronder beschreven. 
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Tracé Rijswijk – Leiden via oostzijde (basisontwerp) 

Dit tracé heeft momenteel de status van basisontwerp (BO) en moet nog worden afgestemd met 

de provincie en overige betrokken partijen/bevoegde gezagen (gemeenten, hoogheemraadschap 

en Rijkswaterstaat). Het tracé begint in de gemeente Rijswijk als aftak van de warmtetransport-

leiding tussen Vlaardingen en Den Haag. In Rijswijk gaat het tracé middels een boring onder de 

Prinses Beatrixlaan door en loopt vervolgens langs het Wilhelminapark, onder de Delftse Vliet, 

een golfbaan en de rijksweg A13 door. Hier komt het tracé op het grondgebied van de gemeente 

Den Haag (Ypenburg). Daar loopt het tracé via Singel en Ypenburgse Boslaan en komt het via 

een boring onder de rijksweg A12 en de spoorlijn Den Haag – Utrecht door uit in de gemeente 

Leidschendam-Voorburg. 

 

In Leidschendam-Voorburg loopt het tracé onder het bedrijvenpark Forepark door om daarna de 

rijksweg A4 en de bestaande gasleidingen te volgen (bundeling van bestaande infra) tot in 

Zoeterwoude waar het tracé kruist met de N11. Via een boring onder de Oude Rijn door, komt het 

tracé op het grondgebied van de gemeente Leiderdorp. Daar kruist het tracé met een boring de 

rijksweg A4 om die aan de noordzijde opnieuw te volgen, in de berm naast de Willem 

Alexanderlaan. Ter hoogte van de Simon Smitweg buigt het tracé naar het noorden naar de berm 

van de Engelendaal. Ter hoogte van de Oude Spoorbaan, buigt het tracé naar het westen. In de 

gemeente Leiden volgt het tracé eerst de Willem de Zwijgerlaan om daarna via een boring onder 

de Willem de Zwijgerlaan door af te buigen naar de Van de Paauwkade en na een boring onder 

de Maresingel door, te eindigen op het terrein van de Uniper-centrale op het Energiepark. 

 

Tracé Rijswijk – Leiden via westzijde 

Dit tracé volgt vanaf Rijswijk tot aan Leiderdorp dezelfde route als het tracé van het basisontwerp, 

maar kent vlak voor Leiden, tussen Voorschoten en Leiden een vertakking naar het westen. De 

exacte ligging van dit deel van het tracé en van de eindpunten zijn op het moment van schrijven 

van deze startnotitie nog niet bekend. Dit geldt ook voor het benodigde Warmteoverdrachtstation 

(WOS), eventuele piek- en back-up-voorzieningen en de aanlegmethodes. Net als bij het 

basisontwerp zullen in principe boortechnieken worden toegepast om langdurige stremmingen 

van infrastructuur tijdens de aanleg te voorkomen. 

 

Door de ligging van dit tracé biedt dit alternatief mogelijkheden voor toekomstige warmtelevering 

aan gemeenten aan de westzijde van Leiden (Katwijk, Oegstgeest en Voorschoten). Daarom 

wordt dit alternatief vooruitlopend op de besluitvorming over het PIP en het definitieve tracé 
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meegenomen in het onderzoek naar alternatieve tracé en bijbehorende technische voorzieningen 

(WOS, piek- en back-upvoorzieningen). In hoeverre dit tracé en deze voorzieningen ook via het 

PIP ruimtelijk mogelijk zullen worden gemaakt, is nu nog niet aan te geven. Hierover zal nader 

worden overlegd met de betrokken partijen (gemeente(n), Vattenfall en Gasunie) 

 

Bestemmingsplannen en milieuonderzoeken 

Zoals gezegd moet het tracé nog definitief worden bepaald, maar voor alle alternatieven geldt dat 

deze binnen de plangebieden van meerdere bestemmingsplannen zullen vallen en strijdig zijn 

met de planregels van die plannen. Om deze strijdigheid weg te nemen en de leiding te kunnen 

beschermen tegen onwenselijke invloeden van buitenaf kan een PIP worden opgesteld. In dat 

kader zal onderzoek moeten worden gedaan naar de milieueffecten van het project (o.a. bodem, 

water, cultuurhistorie, archeologie, landschap en natuur).  

 

Omdat de aanleg van de leiding ook kan zorgen voor stikstofdepositie, zal in principe ook moeten 

worden onderzocht of er sprake is van significant negatieve effecten op nabijgelegen Natura 

2000-gebieden. Als deze negatieve effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, dan 

dient in het kader van de vaststelling van het PIP een Passende Beoordeling c.q. plan-m.e.r. te 

worden gedaan. Op 1 juli 2021 is het als onderdeel van het wetsvoorstel Stikstofreductie en 

natuurverbetering een partiële vrijstelling voor stikstofdepositie als gevolg van bouw- en 

aanlegactiviteiten van kracht geworden. Met deze AMvB hoeft de tijdelijke stikstofdepositie als 

gevolg van de bouwfase van het project niet te worden meegenomen in de bepaling van de 

effecten.  

 

Beleidskaders, Provinciaal beleid 

Het provinciale beleidskader is gestoeld op de breed gedragen doelstelling in het Klimaatakkoord 

om klimaatverandering tegen te gaan door de vermindering van CO2-emissies. De provincie Zuid-

Holland heeft via het IPO de afspraken van het Klimaatakkoord aangenomen. De provincie werkt 

vanuit het Coalitieakkoord 2019-2023 aan ‘Schone energie voor iedereen’. Daarin is het bieden 

van alternatieve warmtebronnen een belangrijk onderwerp. De CO2-emissie die vrijkomt bij de 

verbranding van aardgas voor de verwarming van woningen en andere gebouwen kan zo sterk 

verminderd worden. Bij de verduurzaming van bestaande gebouwen wordt ingezet op het 

versnellen van besparen, isoleren en zoveel mogelijk eigen opwek van elektriciteit en warmte. 

Voor aanvullende warmte wordt waar mogelijk naar warmtenetten gekeken.  

 

Uit meerdere studies (Ecofys, PBL en CE Delft) blijkt dat collectieve warmte vooral voor 

bestaande woningen in dicht stedelijke gebied een kosteneffectief en realistisch alternatief is voor 

verwarming met aardgas. Voor de stedelijke gebieden in Zuid-Holland zijn collectieve 
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warmtenetten daarom een haalbare oplossing. Om deze lokale warmtenetten van duurzame 

warmte te kunnen voorzien, werkt de provincie, in samenwerking met het Rijk, Gasunie en 

andere partijen aan de ontwikkeling van een robuust, publiek beheerd warmtetransportsysteem, 

waarmee onder andere restwarmte vanuit de Rotterdamse haven – en op termijn ook andere 

bronnen - naar de lokale warmtenetten kan worden getransporteerd. De bijgevoegde afbeelding 

geeft dit beoogde warmtetransportsysteem weer. Aansluiting van bestaande gasgestookte 

warmtenetten op dit warmtetransportsysteem is een relatief snelle eerste stap om CO2-emissie te 

voorkomen en de warmtelevering aan de Leidse regio past dan ook binnen deze 

beleidsdoelstellingen. 

 

Naast de benodigde technische infrastructuur is ook de betrokkenheid van de potentiële 

gebruikers van belang. Het systeem moet immers zo goed mogelijk aansluiten op de toekomstige 

warmtevraag van gebruikers. Daarom brengt de provincie vanuit een ondersteunende en 

faciliterende rol ook de toekomstige warmtevraag c.q. het aanbod in kaart en werkt op dat vlak 

mee aan bestuurlijk en financieel commitment van de regio en gemeenten.  

 

Omgevingsbeleid  

Het Omgevingsbeleid van Zuid-Holland omvat al het provinciale beleid voor de fysieke 

leefomgeving. Het bestaat uit twee kader stellende documenten: de Omgevingsvisie en de 

Omgevingsverordening. Daarnaast zijn in het Omgevingsbeleid operationele doelstellingen 

opgenomen, zodat zichtbaar is hoe de provincie zelf invulling geeft aan de realisatie van haar 

beleid. Deze operationele doelstellingen maken onderdeel uit van verschillende 

uitvoeringsprogramma’s en –plannen, zoals het programma Ruimte en het programma Mobiliteit. 

 

Met het Omgevingsbeleid streeft de provincie naar een optimale wisselwerking tussen gewenste 

ruimtelijke ontwikkelingen en een goede leefomgevingskwaliteit. De provincie geeft hier richting 

aan door het maken van samenhangende beleidskeuzes en deze beleidskeuzes werken door 

naar uitvoeringsprogramma’s en naar regels in de verordening. Het geheel aan bestaande 

beleidskeuzes, inclusief doorwerking naar programma’s en verordening, vormt het provinciale 

beleid voor de fysieke leefomgeving. De beleidskeuzes zijn opgenomen in de provinciale 

database van het omgevingsbeleid en digitaal raadpleegbaar. Naast de inhoudelijke 

beleidsuitwerking zijn in de raadpleegomgeving ook relaties tussen de beleidskeuzes zichtbaar 

gemaakt. Door middel van kaartbeelden wordt de essentie en de samenhang van verschillende 

ruimtelijke beleidskeuzes getoond.  

 

Ten aanzien van de realisatie van (nieuwe) energie-infrastructuur en energietransitie zijn in de 

provinciale Omgevingsvisie de volgende relevante beleidsbeslissingen geformuleerd: 

Bovenregionaal warmtenetwerk; Circulair Zuid-Holland; Energie-infrastructuur: transport, opslag 

en balancering; Energietransitie en Energietransitie in de gebouwde omgeving. 

De beleidsbeslissing Bovenregionaal Warmtenetwerk is voor dit project het meest relevant. 

Hierover staat het volgende aangegeven: “De Provincie zet zich in voor de realisatie van een 

bovenregionaal warmte-infrastructuur, als essentieel onderdeel van een goed functionerende 

warmtemarkt waarin de vraag naar warmte kan worden vervuld door een betaalbare, 

betrouwbare en duurzame warmtevoorziening.” Deze beleidsbeslissing is aangeduid als 

Provinciaal belang. 

 

De realisatie van een warmtetransportleiding tussen Rijswijk en Leiden draagt bij aan de 

genoemde beleidsbeslissingen en zorgt ervoor dat provinciale belangen worden gediend. Om 

deze reden zijn PS bevoegd om voor de warmtetransportleiding een provinciaal inpassingsplan 

vast te stellen en de provinciale coördinatieregeling uit de Wro toe te passen.  
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Omgevingsverordening (POV) 

Het op te stellen inpassingsplan zal (net als gemeentelijke bestemmingsplannen) moeten worden 

getoetst aan de regels van de Provinciale Omgevingsverordening (POV), bijvoorbeeld aan de 

bepalingen over ruimtelijke kwaliteit (art. 6.9 POV), het Natuurnetwerk Nederland (art. 6.24 POV) 

of dat het tracé samenvalt met gronden die een hoge of zeer hoge bekende archeologische 

waarden hebben of die binnen de Romeinse Limes vallen (art. 6.27 POV). Dat betekent dat in het 

kader van het inpassingsplan zal worden onderzocht in hoeverre de aanleg en het gebruik van de 

leiding effect heeft op de wezenlijke kenmerken en waarden van nabijgelegen NNN-gebieden of 

gronden met een hoge of zeer hoge bekende archeologische waarde. 

 

Samenhang met regionaal en lokaal beleid 

Concept-RES Holland Rijnland (mei 2020). 

In hoofdstuk 4 van de concept-RES van Holland Rijnland wordt voor Warmte de volgende ambitie 

benoemd: ‘het energieverbruik binnen de regio wordt volledig gedekt door energie uit duurzame 

energiebronnen of restbronnen, waarvan minstens 80% uit onze eigen regio komt. De resterende 

20% vullen we in door onder andere restwarmte of geothermie uit de nabijheid van onze regio.’ 

De concept RES is de eerste stap naar een definitieve RES, waarin de regio uiteenzet hoe het 

regionaal invulling geeft aan de energiedoelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord. Op 

basis van de in 2019 uitgevoerde Warmteverkenning, krijgen in de concept-RES restwarmte en 

geothermie prioriteit. In verband daarmee is aangegeven dat een verbinding met het warmtenet 

rond Rotterdam cruciaal is om de regio Holland Rijnland te kunnen voorzien van restwarmte uit 

het Rotterdamse havengebied. Deze verbinding dient zo snel mogelijk te worden aangelegd en 

met een zo groot mogelijke diameter. Afhankelijk van de vraagontwikkeling en technische 

mogelijkheden kan de warmte vanuit Leiden in meerdere richtingen verder wordt vervoerd, 

bijvoorbeeld naar Oegstgeest, Katwijk en Noordwijk, naar Teylingen, Lisse en Hillegom, naar 

Voorschoten en naar Alphen aan den Rijn. 

 

Ambities verduurzaming warmtelevering Leiden. 

De gemeente Leiden heeft de maatschappelijke opgave rond de transitie van aardgas naar 

duurzame energiebronnen in 2017 beschreven in de gemeentelijke Warmtevisie. Deze visie legt 

de basis voor de Leidse warmtetransitie, met als doel het ontwikkelen van betaalbare, 

betrouwbare, gedragen en duurzame alternatieven voor de huidige verwarming door aardgas in 

de bebouwde omgeving. 

 

 

Procedure  

Provinciaal Belang, rol van gemeenten en initiatiefnemer 

Via deze nieuwe warmtetransportleiding (en het tracé Vlaardingen – Den Haag) kan restwarmte 

uit de Rotterdamse haven naar de Leidse regio worden getransporteerd waarmee onder andere 

de bestaande warmtelevering in Leiden kan worden verduurzaamd. Daarnaast kunnen ook in 

andere gebieden langs het tracé in de toekomst lokale warmtenetten worden ontwikkeld. 

Daarmee vormt het tracé een nieuwe schakel in het regionale warmtetransportnet en een 

collectieve verduurzaming van de warmtelevering in het westen van de provincie 

Omdat deze leiding – net als het leidingtracé Vlaardingen – Den Haag bijdraagt aan de 

verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving en past binnen het totale 

provinciale beleid voor de energietransitie, is ook de provincie Zuid-Holland nauw betrokken. De 

beoogde leiding gaat deel uitmaken van een regionaal warmtetransportnetwerk dat bijdraagt aan 

een goed functionerende warmtemarkt. Daarom is dit netwerk opgenomen als provinciaal belang 

in het Omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland. De verwezenlijking van de leiding dient 

daarom (mede) een provinciaal belang en dat geeft de provincie in principe de bevoegdheid om 

hiervoor over te gaan tot het opstellen van een provinciaal inpassingsplan (PIP) en het toepassen 

van de provinciale coördinatieregeling (PCR) uit de Wro. Het opstellen van een PIP en provinciale 
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coördinatie draagt bij aan een integrale ruimtelijke afweging en besluitvorming over het project, 

kortere procedures, terugdringing van procedurele risico’s en een overzichtelijker proces met 

omwonenden en andere stakeholders. Gelet op de provinciale belangen staan GS positief 

tegenover het opstellen van een PIP. De betrokken gemeenten is gevraagd om vanwege de 

beoogde intensieve samenwerking aan te geven of zij het proces van een PIP ondersteunen en 

daartoe ambtelijke inzet kunnen leveren voor de projectgroep. Hierop is door de betrokken 

gemeenten positief gereageerd.  

 

De leiding zal worden gerealiseerd door WarmtelinQ, een werkmaatschappij van Gasunie NV, de 

beoogde onafhankelijk netbeheerder van het warmtetransportnet. De provincie Zuid-Holland 

treedt in dit kader op als planwetgever en mogelijk als coördinerend bevoegd gezag voor de 

vergunningen. De te maken kosten voor o.a. ambtelijke inzet en externe ondersteuning zullen 

worden afgedekt door middel van het sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst met de 

initiatiefnemer. 

 

Nu Provinciaal inpassingsplan straks Projectbesluit 

Door middel van een provinciaal inpassingsplan (PIP) op basis van artikel 3.26 Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) worden de gemeentelijke bestemmingsplannen (ter plaatse van het tracé) 

aangepast waardoor een planologisch-juridische basis ontstaat voor de aanleg c.q. gebruik van 

de leiding en de vergunningverlening door het bevoegde gezag voor de bouwwerken die 

daarvoor nodig zijn. Voor het tracé van WarmtelinQ Vlaardingen – Den Haag hebben Provinciale 

Staten eind 2019 besloten om een PIP op te stellen en thans ligt de vraag voor om dat ook te 

doen voor het voornemen van WarmtelinQ B.V. voor het leidingtracé Rijswijk - Leiden. 

 

Het voornemen past in het provinciale beleid voor de realisatie van een bovenregionaal 

Warmtenetwerk en dat betekent ook dat Provinciale staten voor dit project bevoegd zijn tot het 

opstellen van een PIP. Maar dat neemt niet weg dat bij de besluitvorming over het PIP ook 

gekeken moet worden naar de toekomstbestendigheid van het voornemen, mede gelet op de te 

maken keuzes rondom het definitieve tracé van de leiding en de overige voorzieningen die nodig 

zijn voor het functioneren van het netwerk. Om deze ontwikkelingen in hun onderlinge 

samenhang goed te kunnen beoordelen op hun strategische aspecten en de gevolgen voor het 

milieu, kan ten behoeve van dit PIP een plan-m.e.r.-procedure worden doorlopen. In dat MER 

zullen niet alleen de milieugevolgen van het tracé tussen Rijswijk en Leiden worden onderzocht, 

maar zal, in verband met de toekomstige warmtelevering aan gemeenten aan de westzijde van 

Leiden (Katwijk, Oegstgeest en Voorschoten) ook worden gekeken naar een alternatief tracé en 

bijbehorende technische voorzieningen (WOS, piek- en back-upvoorzieningen) aan de westzijde 

van Leiden. 

 

Op 1 juli 2022 zal de Omgevingswet in werking treden. Dat heeft aanzienlijke consequenties voor 

het ruimtelijke ordeningsstelsel in Nederland. Bestaande planvormen houden op te bestaan en 

nieuwe instrumenten doen hun intrede. Een van de wijzigingen is dat met ingang van 1 juli 2022 

het inpassingsplan als provinciaal ruimtelijk plan komt te vervallen en wordt vervangen door het 

projectbesluit (artikel 5.44 Omgevingswet).  

Het projectbesluit wordt het nieuwe instrument voor waterschappen, provincies en het Rijk voor 

het mogelijk maken van projecten met een publiek belang. Bijvoorbeeld voor de versterking van 

een primaire waterkering, de ontwikkeling van nieuwe grootschalige energie-infrastructuur of de 

uitbreiding van een snelweg. Voor sommige projecten vloeit de toepassing van het projectbesluit 

voort uit de wet, in andere gevallen kan het bevoegd gezag hiertoe vrijwillig besluiten. Voor een 

warmtetransportleiding geldt het laatste. Na de inwerkintreding van de Omgevingswet zijn 

Gedeputeerde Staten bevoegd om hiervoor een projectbesluit vast te stellen. 
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Uiteraard voorziet de Omgevingswet in regelingen om de overgang van het oude naar het nieuwe 

instrumentarium te begeleiden. Voor inpassingsplannen bepaalt het overgangsrecht dat als een 

PIP vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet in ontwerp ter inzage is gelegd, dit PIP nog 

op basis van het oude recht (Wet ruimtelijke ordening) mag worden vastgesteld en daarna ook 

als basis blijft gelden voor de latere vergunningverlening door bevoegde gezagen. Als op die 

datum nog geen PIP ter inzage kan worden gelegd, dan zal het voorkeursalternatief moeten 

landen in een projectbesluit, dat uiteraard moet voldoen aan de nieuwe wettelijke en technische 

vereisten. Voor het vaststellen van een projectbesluit geldt de projectprocedure van afdeling 5.2 

Omgevingswet. De projectprocedure vervangt de procedures en coördinatieregelingen uit de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), de Tracéwet, de Waterwet en de Ontgrondingenwet. De 

projectprocedure kan ook worden gebruikt bij een project van een private initiatiefnemer als dat 

project ook een publiek belang heeft. 

 

De gehele projectprocedure bestaat uit 5 stappen: 

1) kennisgeving voornemen en kennisgeving participatie 

2) verkenning 

3) voorkeursbeslissing (soms verplicht) of voorkeursalternatief) 

4) ontwerpprojectbesluit 

5) projectbesluit (evt. gevolgd door een uitwerking van het projectbesluit en 

uitvoeringsbesluiten) 

 

Overgangsrecht vergevorderd project inpassingsplan naar projectbesluit 

Als de procedure voor het project op basis van de huidige Wro is gestart als een inpassingsplan 

en daarvoor een milieueffectrapport wordt opgesteld (zie paragraaf 4.4), dan kan worden volstaan 

met het kiezen van een voorkeursalternatief (zonder aparte zienswijzenfase). Als in de procedure 

tot en met het voorkeursalternatief wordt voldaan aan de vereisten voor het voornemen en de 

verkenning (dat wil zeggen: een participatieproces in de geest van de Omgevingswet), dan 

behoeven de stappen 1 en 2 (die onder de Omgevingswet aan een projectbesluit voorafgaan) 

niet opnieuw te worden gedaan. In dat geval kan in stap 4 het voorkeursalternatief dat op basis 

van dat participatieproces is ontwikkeld, in het ontwerp-projectbesluit worden opgenomen. Dat 

wordt dan vervolgens samen met het MER en de overige bijbehorende stukken conform afdeling 

3.4 Awb gedurende zes weken ter inzage gelegd. In die periode kan eenieder een zienswijze 

naar voren brengen, die door het bevoegd gezag worden betrokken bij de vaststelling van het 

projectbesluit in stap 5.  

 

Mogelijkheid tot uitwerking projectbesluit 

Het projectbesluit wijzigt het omgevingsplan met regels die nodig zijn voor het uitvoeren en in 

werking hebben van het project en biedt als zodanig de mogelijkheid om in principe met één 

projectbesluit alle benodigde toestemmingen voor het gehele project te verlenen (artikel 5.52 

Ow). Gelet op de technische complexiteit en fasering van dit project achten wij dat hier niet 

haalbaar. Dat is echter geen probleem want in een projectbesluit kan ook worden bepaald dat het 

besluit met inachtneming van de daarbij gestelde randvoorwaarden door het bevoegd gezag kan 

worden uitgewerkt (artikel 5.54 Ow). Dat betekent dat in het projectbesluit eventueel bepaalde 

delen van het project kunnen worden aangewezen die later zullen worden uitgewerkt. Op de 

uitwerking van het projectbesluit zijn alleen de stappen 3 en 4 van de projectprocedure van 

toepassing.  

Daarnaast kan het bevoegd gezag bepalen (artikel 5.45 Ow) dat de besluiten die nodig zijn voor 

de uitvoering van het projectbesluit (zgn. uitvoeringsbesluiten), gecoördineerd worden voorbereid 

en aangevraagd. Dit is de opvolger van de provinciale coördinatieregeling uit de Wro (zie 

paragraaf 4.6). Het projectbesluit treedt vier weken na de dag dat het op de voorgeschreven wijze 

bekend is gemaakt in werking. Het projectbesluit wijzigt, indien nodig, de regels van het 

omgevingsplan voor het uitvoeren, in werking hebben, en in stand houden van het project. Het 
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projectbesluit wijzigt deze van rechtswege als de gemeente voor het gebied al een 

omgevingsplan heeft vastgesteld. Gemeenten hebben echter tot eind 2029 de tijd om hun 

bestemmingsplan (het tijdelijk deel van het omgevingsplan) om te zetten naar een ‘echt’ 

omgevingsplan. Tot die tijd geldt het projectbesluit als een omgevingsvergunning voor een 

buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Opa). 

Net als tegen het PIP staat tegen het projectbesluit voor belanghebbenden beroep open bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet zal de Crisis- en herstelwet vervallen, maar voor beroepen tegen een 

projectbesluit geldt dat de Afdeling binnen zes maanden na ontvangst van het verweerschrift 

dient te beslissen1. Ook overheden kunnen belanghebbend zijn en dus eventueel in beroep 

gaan. Aangezien dit project in nauwe samenwerking met de gemeenten tot stand komt, is dat 

echter niet de verwachting. 

 

Milieueffectrapportage en -procedure 

Net als bij een inpassingsplan, moet bij de voorbereiding van een project onder de Omgevingswet 

soms een milieueffectrapport worden gemaakt. Dat is het o.a. het geval als de 

voorkeursbeslissing het kader vormt voor een projectbesluit voor een project dat is aangewezen 

in bijlage V bij het Omgevingsbesluit of als vanwege de gevolgen van het project voor een Natura 

2000-gebied een passende beoordeling moet worden gemaakt (artikel 16.36, lid 2 

Omgevingswet). Net als nu kan het bevoegd gezag ook besluiten om vrijwillig een 

milieueffectrapport te maken. 

 

Aangezien het PIP dan wel de voorkeursbeslissing voor het projectbesluit in casu mogelijk m.e.r.-

plichtige projecten zal omvatten, zullen op grond van de Wet milieubeheer c.q. afdeling 11.2 

Omgevingsbesluit, de gevolgen hiervan voor de fysieke leefomgeving in een MER moeten 

worden onderzocht. Onder de huidige Wet milieubeheer is op dat MER de uitgebreide m.e.r.-

procedure van toepassing. Deze bestaat uit twee fasen: de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

(NRD) en het MER. In de fase van de NRD wordt de scope en diepgang van het milieuonderzoek 

nader bepaald. In de geest van de Omgevingswet krijgt eenieder de gelegenheid om mogelijke 

alternatieven aan te dragen of andere gezichtspunten mee te geven. Ook de Commissie van de 

m.e.r. wordt om advies gevraagd. Daarna wordt de NRD door GS vastgesteld. In de fase erna 

wordt het MER opgesteld, waarin de effecten op het milieu, de omgeving, techniek, 

toekomstvastheid en kosten per alternatief worden onderzocht en beschreven. Op basis van deze 

informatie kiest het bevoegd gezag een voorkeursalternatief. Het MER moet bij het 

ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd en worden betrokken bij de besluitvorming over het PIP 

dan wel het projectbesluit. 

 

Het is op dit moment nog niet exact bekend hoeveel tijd er nodig is voor het opstellen van de 

NRD en MER en hoe deze planning zich verhoudt tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Dit maakt het moeilijk om te beoordelen of het haalbaar is om de gehele m.e.r.-procedure te 

kunnen doorlopen op basis van het huidige recht (en overgangsrecht) of dat halverwege toch 

moet worden overgestapt op het nieuwe wettelijke kader en het bijbehorende instrumentarium. 

Het staat in elk geval vast dat de provincie bevoegd is om één van beide instrumenten toe te 

passen.  

 

Samenhang met overige besluitvorming door Provinciale Staten. 

Besluitvorming tracé Vlaardingen-Den Haag. 

Het tracé naar Leiden is een aftakking van het tracé tussen Vlaardingen en Den Haag en hangt 

daarmee dus samen. Provinciale Staten van Zuid-Holland (PS) hebben op 18 december 2019 

besloten om voor de realisatie van het leidingtracé Vlaardingen – Den Haag een Provinciaal 

 
1 Zie artikel 16.87 Ow 
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inpassingsplan (PIP) vast te stellen en de provinciale coördinatieregeling (PCR) toe te passen. 

Het PIP, het MER en een groot deel van de benodigde vergunningen zijn medio maart 2021 in 

ontwerp ter inzage gelegd en de besluitvorming door PS en de overige bevoegde gezagen is 

voorzien in het najaar van 2021. 

 

Kostenverhaal en grondverwerving 

In de Wro en het daarop gebaseerde Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat bij 

vaststelling van o.a. een inpassingsplan het kostenverhaal verzekerd moet zijn en in sommige 

gevallen is daarvoor een exploitatieplan verplicht. Ook onder de Omgevingswet zijn overheden 

verplicht om de kosten voor eventuele werken, werkzaamheden en maatregelen naar 

evenredigheid te verhalen op de initiatiefnemers die profijt hebben van de openbare 

voorzieningen. Dit geldt ook voor de vergoeding van (ambtelijke) plankosten en eventueel uit te 

keren planschadevergoedingen. Aan die verplichting kan worden voldaan via privaatrechtelijke of 

publiekrechtelijke weg. Kostenverhaal via overeenkomst heeft daarbij de voorkeur. In verband 

hiermee zal tussen de provincie Zuid-Holland en de initiatiefnemer een overeenkomst worden 

gesloten. Verder is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor het bereiken van minnelijke 

overeenstemming met de eigenaren van benodigde gronden. In beginsel vindt voor de uitvoering 

van het project geen provinciale grondverwerving plaats. 

 

Coördinatie 

Voor het tracé Vlaardingen – Den Haag hebben PS eind 2019 besloten om een PIP op te stellen 

en de provinciale coördinatieregeling (PCR) uit artikel 3.33 Wro toe te passen. Dat houdt in dat 

(een deel van) de besluiten en vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van het project 

gecoördineerd (gelijktijdig) wordt voorbereid en bekend gemaakt met de besluiten over het PIP en 

dat GS optreden als coördinerend bevoegd gezag.  

 

Toepassing van de PCR is echter geen verplichting. Dat betekent dat PS voor het WarmtelinQ 

Rijswijk – Leiden ook kan besluiten om alleen een PIP op te stellen en de PCR niet toe te passen, 

of de PCR wel toe te passen, maar het PIP en/of bepaalde vergunningen buiten de coördinatie te 

laten, bijvoorbeeld omdat de voor de aanvraag benodigde informatie nog ontbreekt of de 

vergunningen pas in een latere fase van het project nodig zijn. In dit geval verkeert het 

ontwerpproces voor de leiding nog in een zeer pril stadium en ontbreekt nog veel informatie die 

nodig is voor een ontvankelijke vergunningaanvraag. Dat betekent in casu dat een koppeling 

tussen de procedures voor het PIP en de vergunningen, de kans kleiner maakt dat er halverwege 

2022 een ontwerp-PIP ter inzage kan worden gelegd. Daarom heeft de toepassing van de PCR 

op dit moment geen meerwaarde. Om die reden is PS niet voorgesteld om de PCR toe te passen. 

Indien blijkt dat - in aansluiting of parallel aan de PIP procedure - voor de vergunningen een 

provinciale coördinatieregeling gewenst is, dan zal hiervoor separate besluitvorming plaats 

vinden.  

 

Ook de Omgevingswet biedt mogelijkheden voor coördinatie. Op grond van artikel 5.45 Ow kan 

het bevoegd gezag voor het projectbesluit (GS) bepalen dat voor de besluiten die nodig zijn ter 

uitvoering van het projectbesluit, de zogenoemde uitvoeringsbesluiten, de coördinatieregeling uit 

de nieuwe Afdeling 3.5 van de Awb wordt toegepast. Ook in dat geval treden GS op als 

coördinerend bestuursorgaan. Deze nieuwe coördinatieregeling in afdeling 3.5 Awb treedt 

gelijktijdig met de Omgevingswet in werking en is inhoudelijk vergelijkbaar met de huidige PCR. 

 

Procedure en indicatieve planning 

Hieronder staan de belangrijkste stappen in de procedures voor de vaststelling van het 

provinciaal inpassingsplan (PIP) c.q. het projectbesluit, het MER en de verdere realisatie van het 

project.  
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Startbeslissing 

In de provincie Zuid-Holland besluiten Provinciale Staten over het opstarten van een PIP-

procedure. In een startnotitie wordt de beslissing om ten behoeve van WLQ+ een PIP op te 

stellen en al dan niet de PCR toe te passen, nader toegelicht. In de notitie worden de hoofdlijnen 

en uitgangspunten van het project beschreven, het relevante beleidskader en de provinciale 

belangen die daarmee gemoeid zijn. Tevens wordt ingegaan op de procedurestappen en de 

indicatieve planning, de organisatorische inbedding en de communicatie en participatie. De 

besluitvorming door Provinciale Staten vormt voor Gedeputeerde Staten het startsein voor de 

kennisgevingen en overige informatievoorziening inzake de door PS genomen besluiten en de 

ambtelijke opdrachtverlening voor het MER en de overige onderzoeken (voor zover deze niet 

door initiatiefnemer in natura worden aangeleverd).  

 

Opstellen NRD en participatieproces NRD 

Stap 2 begint met het opstellen van een summiere Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). 

Hierin wordt niet alleen het basistracé opgenomen, maar ook een alternatief tracé aan de 

westzijde van Leiden, alsmede de technische installaties of inrichtingen die (globaal) noodzakelijk 

zijn voor een goed functionerend bovenregionaal warmtetransportnet. Aangezien alvast wordt 

gewerkt in de geest van de Omgevingswet, worden burgers, bedrijven, maatschappelijke 

1
•Startbeslissing Provinciale Staten en kennisgevingen Gedeputeerde Staten

•Q3 2021

2
•Opstellen NRD en participatieproces/advies cie. MER

•Q4 2021

3
•Opstellen plan-MER/kiezen Voorkeursalternatief

•Q1/Q2 2022

4
•Opstellen ontwerp-projectbesluit

• Q2/Q3 2022

5
•Kennisgeving en zienswijzenprocedure ontwerp-projectbesluit/advies cie. MER

•Q3/Q4 2022

6
•Vaststelling projectbesluit

• Q1 2023

7
•Kennisgeving vastgesteld projectbesluit en beslistermijn Raad van State (6 mnd)

•2023 Q1/Q2 (+ 6 mnd)

8
•Uitvoeringsbesluiten (eventueel een coördinatieprocedure)

•Q1- Q4 2023

9
•Realisatiefase initiatiefnemer

•2024 - 2026



 

Statenvoorstel - Warmtetransportleiding Rijswijk-Leiden voorstel opstellen PIP met m.e.r.-procedure

  Pagina 13 van 16 

organisaties en de betrokken bestuursorganen uitgenodigd om te reageren op de NRD en krijgen 

zij de gelegenheid om mogelijke (andere) oplossingen voor de opgave van de warmtevoorziening 

voor te dragen (dus geen andere oplossingen voor het klimaatprobleem). Ook de commissie voor 

de milieueffectrapportage wordt hierover om advies gevraagd. Vervolgens nemen Gedeputeerde 

Staten een besluit over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER, waarbij 

rekening wordt gehouden met de reacties uit het participatieproces en adviezen. 

 

Opstellen planMER en kiezen voorkeursalternatief 

In deze stap zorgen Gedeputeerde Staten voor het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) 

conform de gedefinieerde reikwijdte en detailniveau en dat verder voldoet aan zowel de huidige 

als de toekomstige wettelijke eisen voor de inhoud van een planMER c.q. verkenning. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van informatie van de initiatiefnemer voor WarmtelinQ Rijswijk – Leiden, 

maar zo mogelijk ook van andere partijen die (in)direct betrokken zijn bij het bovenregionaal 

warmtenetwerk. Op basis van het opgestelde MER nemen GS een besluit over het 

voorkeursalternatief dat uiteindelijk in de volgende stap zal worden verwerkt in een ontwerp-

projectbesluit. 

 

Opstellen ontwerp-projectbesluit (uitgaande van Omgevingswet 1 juni 2022) 

In deze stap wordt de inhoudelijke start van het projectbesluit voorbereid en met alle partijen 

onderling afgestemd (voor zover nog niet gebeurd). Onder de Omgevingswet is het niet langer 

verplicht om gemeenteraden hierover te horen, maar bestuurlijke afstemming is wel wenselijk. 

Voorgesteld wordt dat een gedeputeerde het project en het voorkeursalternatief bespreekt in een 

bestuurlijke bijeenkomst, zodat de betrokken gemeenten zijn bijgepraat over de totstandkoming 

van het projectbesluit. Tegelijkertijd bereidt initiatiefnemer in deze stap de indiening voor van de 

formele vergunningaanvragen. Het is mogelijk dat hierin wordt gefaseerd afhankelijk van de 

voortgang. 

 

Kennisgevingen, zienswijzenprocedure ontwerp-projectbesluit 

GS zorgen voor de kennisgevingen en de terinzagelegging van het ontwerp-projectbesluit en het 

MER voor de zienswijzenprocedure. Gedurende de zienswijzentermijn (6 weken) kan eenieder 

zienswijzen indienen op alle stukken die ter inzage worden gelegd. Voorafgaand aan deze termijn 

zullen een of meer informatiebijeenkomsten worden gehouden. Tevens stelt het bevoegd gezag 

de Commissie voor de m.e.r. in de gelegenheid om over het MER te adviseren. 

 

Vaststellen projectbesluit 

GS stellen een zienswijzennota op waarin de zienswijzen met betrekking tot het ontwerp-

projectbesluit worden beantwoord. Waar nodig kunnen het projectbesluit en het MER nog worden 

aangepast naar aanleiding van de zienswijzen en/of het advies van de Commissie voor de m.e.r. 

alvorens GS een besluit nemen over de vaststelling van het projectbesluit (inclusief het MER). 

 

Kennisgeving vastgesteld projectbesluit en MER en beslistermijn RvS 

GS zorgen voor de kennisgeving en terinzagelegging van het vastgestelde projectbesluit 

gedurende de beroepstermijn van 6 weken. Tegen het vastgestelde projectbesluit staat voor 

belanghebbenden rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State. Indien sprake is van een spoedeisend belang kan daarbij tevens een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend. Op grond van de Omgevingswet geldt voor beroepen 

tegen een projectbesluit dat de Afdeling hierop binnen zes maanden na ontvangst van het 

verweerschrift dient te beslissen. 

 

Uitvoeringsbesluiten 

De initiatiefnemer bepaalt welke uitvoeringsbesluiten verder nodig zijn voor de daadwerkelijke 

bouw en aanleg. En zal hiervoor aanvragen indienen bij de bevoegde gezagen. Indien zij dat in 
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het kader van het project nodig acht kan zij de provincie verzoeken tot toepassing van de 

coördinatieregeling. Dat doet zij dan voorafgaand aan de vergunningaanvragen. Indien de 

provincie besluit de PCR toe te passen treden Gedeputeerde Staten op als coördinerend 

bestuursorgaan. De nieuwe coördinatieregeling in afdeling 3.5 Awb treedt gelijktijdig met de 

Omgevingswet in werking en is inhoudelijk vergelijkbaar met de huidige PCR. 

 

Start realisatiefase 

Na de inwerkingtreding van het projectbesluit en de uitvoeringsbesluiten kan de initiatiefnemer in 

beginsel starten met de uitvoering van het project, tenzij het projectbesluit en/of een of meer 

uitvoeringsbesluiten in de beroepsprocedure zijn geschorst.  
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Ontwerpbesluit 

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 juli 2021, met het besluitnummer PZH-

2021-778645212;    

 

Gelet op paragraaf 3.5.1 en 3.6.2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro); hoofdstuk 7 van 

de Wet milieubeheer beschreven bevoegdheden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 

ten behoeve van de verwezenlijking van een onderdeel van het provinciaal ruimtelijk beleid; de 

Crisis- en herstelwet en artikel 3 Protocollen Wro bevoegdheden Provinciale Staten, lid van de 

Provinciewet; 

  

 

Besluiten: 

1. Op te stellen een Provinciaal inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 Wro en een MER 

voor het project WarmtelinQ Rijswijk-Leiden. Wanneer de Omgevingswet in werking is 

getreden en er geen gebruik gemaakt kan worden van de overgangsregeling zal in plaats 

van een provinciaal inpassingsplan sprake zijn van het opstellen van een Projectbesluit; 

2. Te bepalen dat Gedeputeerde Staten alle voorbereidende werkzaamheden verrichten die 

nodig zijn in het kader van de vaststelling van het Provinciaal inpassingsplan of het 

Projectbesluit en het MER door Provinciale Staten. 

3. Te bepalen dat Gedeputeerde Staten informatie over het nog op te stellen 

communicatieplan deelt met Provinciale Staten. 

4. Te bepalen dat het door Provinciale Staten genomen besluit over "Provinciaal 

inpassingsplan WarmtelinQ Rijswijk-Leiden” en de m.e.r.-procedure voor het project 

WarmtelinQ Rijswijk-Leiden op de wettelijk voorgeschreven wijze worden gepubliceerd 

en dat de betrokken bevoegde gezagen hierover schriftelijk worden geïnformeerd.  

 

 

 

Den Haag, 22 september 2021  

 

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

 

griffier, voorzitter, 
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Bijlagen: 

- 

 

 

 

Den Haag, 13 juli 2021  

 

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

 

secretaris, voorzitter, 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit 
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Lievense, Kristian

Van:
Verzonden: donderdag 23 december 2021 14:43
Aan:
Onderwerp: FW: Opname beschikbaar- Informerend webinar voor gemeenteraden over 

WarmtelinQ Rijswijk - Leiden (20 dec)

  
  
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 22 december 2021 15:18 
Aan: 'griffie@denhaag.nl' <griffie@denhaag.nl>; 'griffie@rijswijk.nl' <griffie@rijswijk.nl>; 'griffie@leiden.nl' 
<griffie@leiden.nl>; 'griffie@katwijk.nl' <griffie@katwijk.nl>; 'griffie@oegstgeest.nl' <griffie@oegstgeest.nl>; 
'griffie@leidschendam-voorburg.nl' <griffie@leidschendam-voorburg.nl>; 'griffie@voorschoten.nl' 
<griffie@voorschoten.nl>; 'griffie@zoeterwoude.nl' <griffie@zoeterwoude.nl>; 'griffie@leiderdorp.nl' 
<griffie@leiderdorp.nl>; 'griffie@wassenaar.nl' <griffie@wassenaar.nl> 
Onderwerp: Opname beschikbaar- Informerend webinar voor gemeenteraden over WarmtelinQ Rijswijk - Leiden 
(20 dec) 
  
Beste griffie,  
  
Wij vragen u vriendelijk deze mail onder de aandacht van uw raadsleden te brengen.  
  
Afgelopen maandagavond 20 december nam een aantal raadsleden deel aan het informerend webinar over het 
beoogd tracé WarmtelinQ Rijswijk-Leiden. Voor raadsleden die niet in de gelegenheid waren om deel te nemen, is 
het webinar opgenomen. De opname is terug te kijken op de website van WarmtelinQ.  
  
Klik hier om de opname te bekijken 
  
Het webinar is bedoeld om alle gemeenteraadsleden van de tien gemeenten langs het beoogd tracé te informeren 
over het project, de procedure en de participatie. Gemeenteraden worden daarnaast ook individueel gehoord door 
de provincie en WarmtelinQ. Afspraken hiervoor zijn inmiddels ingepland of worden binnenkort gemaakt.      
  
Heeft u vragen over deze mail?  
  
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
I: www.gasunie.nl 
 
N.V. Nederlandse Gasunie 
OOW - Omgevingsmanagement West 
Postbus 19 
9700 MA Groningen 
Concourslaan 17 
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Van:  
Verzonden: maandag 6 december 2021 08:53 
Aan: 'griffie@denhaag.nl' <griffie@denhaag.nl>; 'griffie@rijswijk.nl' <griffie@rijswijk.nl>; 'griffie@leiden.nl' 
<griffie@leiden.nl>; 'griffie@katwijk.nl' <griffie@katwijk.nl>; 'griffie@oegstgeest.nl' <griffie@oegstgeest.nl>; 
'griffie@leidschendam-voorburg.nl' <griffie@leidschendam-voorburg.nl>; 'griffie@voorschoten.nl' 
<griffie@voorschoten.nl>; 'griffie@zoeterwoude.nl' <griffie@zoeterwoude.nl>; 'griffie@leiderdorp.nl' 
<griffie@leiderdorp.nl>; 'griffie@wassenaar.nl' <griffie@wassenaar.nl> 
Onderwerp: UITNODIGING RAADSLEDEN - Informerend webinar over WarmtelinQ Rijswijk - Leiden (maandag 20 dec 
1930 - 2100 uur)  
  

  
  
Geachte griffie,  
  
Met deze mail nodigt WarmtelinQ alle raadsleden van uw gemeente uit voor een informerend webinar over de 
regionale warmtetransportleiding WarmtelinQ Rijswijk – Leiden.  
Wij vragen u vriendelijk deze uitnodiging onder de aandacht van uw raadsleden te brengen.  
  
  
WAAROVER GAAT DIT WEBINAR?  
Tijdens het webinar worden raadsleden geïnformeerd over project WarmtelinQ Rijswijk - Leiden, de 
besluitvormingsprocedure en de manier waarop de samenleving betrokken wordt (participatie). In het webinar 
zijn ook vertegenwoordigers van provincie Zuid-Holland aanwezig. Deelnemende raadsleden kunnen via de chat 
vragen stellen. Het webinar wordt opgenomen. De opname wordt na afloop ter beschikking gesteld.  
  
WIE IS VOOR DIT WEBINAR UITGENODIGD?   
Raadsleden van alle tien gemeenten langs het beoogd tracé van WarmtelinQ Rijswijk – Leiden zijn voor dit 
webinar uitgenodigd. (Den Haag, Rijswijk, Leiden, Katwijk, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, 
Zoeterwoude, Leiderdorp en Wassenaar) Naast dit informerende webinar worden alle gemeenteraden ook tijdens 
een individuele raadsbijeenkomst gehoord over het project. WarmtelinQ en Provincie Zuid-Holland bezoeken 
hiervoor alle raden van gemeenten langs het tracé afzonderlijk. (De individuele raadsbijeenkomst in Rijswijk is 
onlangs geweest en die van Oegstgeest staat gepland op 7 december.)  
  
WANNEER VINDT DIT WEBINAR PLAATS?  
Het webinar vindt plaats op maandagavond 20 december van 19:30 – 21:00 uur.  
  
HOE KAN IK MEZELF REGISTREREN VOOR HET WEBINAR?  
Als u aan het webinar wilt deelnemen, moet u zich vooraf registreren. Na registratie ontvangt u de link 
waarmee u kunt deelnemen.  
  
U KUNT ZICH VIA DEZE LINK REGISTREREN  
  
HEBT U VRAGEN OVER HET WEBINAR? LAAT HET ONS WETEN  
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Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met  Stuur een email naar 
  

  
  
  
Over WarmtelinQ Rijswijk - Leiden  

Ruim de helft van de energie in Nederland gaat op aan warmte. 47% hiervan wordt gebruikt voor het verwarmen 
van woningen en bedrijven. Deze warmte komt nu nog grotendeels uit fossiele bronnen. Vooral uit aardgas. De 
Rijksoverheid wil in 2050 bijna 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen aardgasvrij hebben.  
  
Bij bedrijven in de Rotterdamse komt veel warmte vrij. Zij lozen deze restwarmte in de lucht of het 
oppervlaktewater. WarmtelinQ is een ondergrondse regionale warmtetransportleiding die deze restwarmte nuttig 
kan maken. WarmtelinQ transporteert de restwarmte uit de Rotterdamse haven. Lokale warmtenetten kunnen op 
de hoofdleiding aansluiten en zo 120.000 woningen en bedrijven in Zuid-Hollandse gemeenten verwarmen. Op 
deze manier levert WarmtelinQ een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de doelstelling van het Rijk.  
  
De industrie in de haven investeert momenteel fors in het verduurzamen van hun bedrijvigheid. Als in de 
toekomst de industrie in de haven op elektriciteit en waterstof overstapt, kan WarmtelinQ deze duurzame 
restwarmte voor de transportleiding blijven gebruiken. Daarnaast is het de bedoeling dat WarmtelinQ op den duur 
warmte uit duurzame lokale bronnen gaat transporteren, zodra deze beschikbaar zijn.  
  
Uit verschillende studies blijkt dat voor stedelijke gebieden in de provincie Zuid-Holland collectieve warmtenetten 
een betaalbare oplossing zijn. De provincie Zuid-Holland stimuleert daarom de ontwikkeling van WarmtelinQ. De 
leiding is onderdeel van het regionale warmtetransportnet in de provincie. De warmtetransportleiding WarmtelinQ 
Rijswijk-Leiden sluit in Rijswijk aan op het leidingtracé van Vlaardingen naar Den Haag. De leiding van 
Vlaardingen naar Den Haag is al in ontwikkeling. Naar verwachting wordt voorjaar 2022 gestart met de 
werkzaamheden.  
  
  

 
  
  
Met vriendelijke groet, 
 

 

 

 

I: www.gasunie.nl 
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N.V. Nederlandse Gasunie 
OOW - Omgevingsmanagement West 
Postbus 19 

9700 MA Groningen 

Concourslaan 17 

 

 
 

Denk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail print.  

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged 
information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by replying immediately. 
N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and does 
not accept any liability for damages related thereto.  

 

klik hier om dit bericht als SPAM te markeren. 



 

© 2021 WarmtelinQ Pagina 1 van 16  

 

 
 
 

 
 
Rapport 
Participatieplan Verkenning/planfase WarmtelinQ Rijswijk – Leiden 
 
 
Datum versie 
9 december 2021 
 
 
 
 
  
  

Participatieplan  
Verkenning/planfase 

WarmtelinQ Rijswijk – Leiden 
 

  
  

 
 

 



 

  

   

 

 

© 2021 WarmtelinQ en provincie Zuid-Holland Pagina 2 van 16  

  

 
 
 
 
 
 
Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave .......................................................................................................... 2 

1. Inleiding ........................................................................................................... 3 
1.1 Over WarmtelinQ .............................................................................................. 3 
1.2 Provinciaal inpassingsplan (PIP) en milieueffectrapportage (plan-MER) .................... 4 
1.3 Participatie: betrekken van publiek, professionals en openbaar bestuur ................... 4 
1.4 Betrokkenheid gemeenten bij participatieplan ....................................................... 4 
1.5 Relatie met communicatie ................................................................................. 5 

2. Doelen, uitgangspunten en inhoud van participatie ................................................. 6 
2.1 Doelen van participatie ...................................................................................... 6 
2.2 Uitgangspunten van participatie ......................................................................... 7 
2.3 Inhoud van participatie: hier gaat het wel (en niet) over ........................................ 8 

3. Participatieaanpak bij PIP en plan-MER ............................................................... 10 
3.1 Organiseren van publieke betrokkenheid (inwoners en bedrijven) ......................... 10 
3.2 Organiseren van professionele betrokkenheid (stakeholders) ................................ 11 
3.3 Organiseren van bestuurlijke betrokkenheid (openbaar bestuur) ........................... 12 

4. Fasering van de participatie .............................................................................. 14 
4.1 Fasering besluitvormingsprocedure ................................................................... 14 
4.2 Documenten en instrumenten .......................................................................... 14 
4.3 Karakter van participatie per fase in besluitvormingsprocedure ............................. 15 

 
 



 

  

   

 

 

© 2021 WarmtelinQ en provincie Zuid-Holland Pagina 3 van 16  

  

1.  Inleiding  
1.1 Over WarmtelinQ  

Ruim de helft van de energie in Nederland gaat op aan warmte. 47% hiervan wordt gebruikt voor het 
verwarmen van woningen en bedrijven. Deze warmte komt nu nog grotendeels uit fossiele bronnen. 
Vooral uit aardgas. De Rijksoverheid wil in 2050 bijna 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere 
gebouwen aardgasvrij hebben.  
 
Bij bedrijven in de Rotterdamse komt veel warmte vrij. Zij lozen deze restwarmte in de lucht of het 
oppervlaktewater. WarmtelinQ is een ondergrondse regionale warmtetransportleiding die deze 
restwarmte nuttig kan maken. WarmtelinQ transporteert de restwarmte uit de Rotterdamse haven 
naar het stedelijk gebied. Lokale warmtenetten kunnen op de hoofdleiding aansluiten en zo 120.000 
woningen en bedrijven in Zuid-Hollandse gemeenten verwarmen. Op deze manier levert WarmtelinQ 
een aanzienlijke bijdrage aan de doelstelling van het Rijk.  
 
Als in de toekomst de industrie overstapt op elektriciteit en waterstof komt daar nog altijd veel 
restwarmte bij vrij. en WarmtelinQ kan deze duurzame restwarmte blijven gebruiken. Daarnaast is 
het de bedoeling dat WarmtelinQ op den duur warmte uit duurzame lokale bronnen gaat 
transporteren, zodra deze beschikbaar zijn.  
 
Uit verschillende studies blijkt dat voor stedelijke gebieden in de provincie Zuid-Holland collectieve 
warmtenetten een betaalbare oplossing zijn. De provincie Zuid-Holland stimuleert daarom de 
ontwikkeling van WarmtelinQ. De leiding is onderdeel van het regionale warmtetransportnet in de 
provincie, dat is vastgelegd in provinciaal beleid. De warmtetransportleiding WarmtelinQ Rijswijk-
Leiden sluit in Rijswijk aan op het tracé van Vlaardingen naar Den Haag, dat al in ontwikkeling is. 
Naar verwachting wordt voorjaar 2022 gestart met de werkzaamheden.  
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1.2 Provinciaal inpassingsplan (PIP) en milieueffectrapportage (plan-MER) 

Het tracé van de warmtetransportleiding van Rijswijk naar Leiden doorkruist het grondgebied van 
verschillende gemeenten. Sommige bestemmingsplannen in dit gebied staan de aanleg en het 
gebruik van een warmtetransportleiding en bijbehorende bouwwerken niet toe. Om dit toch mogelijk 
te maken, besloot Provinciale Staten van Zuid-Holland op 22 september 2021 voor de 
warmtetransportleiding van Rijswijk naar Leiden een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en 
milieueffectrapportage (plan-MER) op te stellen. Een Provinciaal Inpassingsplan is vergelijkbaar met 
een gemeentelijk bestemmingsplan en wordt in dit geval vastgesteld door de provincie. De 
voorbereiding wordt integraal en in nauwe samenwerking met gemeenten gedaan. De ruimtelijke 
besluitvorming ligt bij Provinciale Staten.  
 
1.3 Participatie: betrekken van publiek, professionals en openbaar bestuur  

Zodra de Omgevingswet van kracht is (naar verwachting 1 juli 2022), vervangt het instrument 
‘Projectbesluit’ het Provinciaal Inpassingsplan uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het 
Projectbesluit is een instrument voor waterschappen, provincies en het Rijk voor het mogelijk maken 
van vaak complexe projecten met een publiek belang.  
 
Participatie is een van de speerpunten van de Omgevingswet. Initiatiefnemers moeten 
belanghebbenden1 betrekken bij het proces van besluitvorming over een project of activiteit. 
Belanghebbenden zijn inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. De 
Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie om zo tijdig belangen, meningen en alternatieven 
op tafel te krijgen. De initiatiefnemer kan zo tot zorgvuldige en meer gedragen besluiten komen.  
 
WarmtelinQ en provincie Zuid-Holland werken al in de geest van de Omgevingswet. Ze investeren 
nadrukkelijk in het betrekken van mensen bij de warmtetransportleiding. Dit participatieplan 
beschrijft hoe publiek, professionals en besturen tijdens het besluitvormingsproces van het 
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en plan-MER (en later het Projectbesluit) worden betrokken. Dit 
participatieplan richt zich op het tracé Rijswijk-Leiden, de technische voorzieningen en lokale 
aansluitmogelijkheden.  
 
Het besluitvormingsproces rondom de aanleg van WarmtelinQ Rijkswijk-Leiden begint met de 
procedure om te komen tot een Provinciaal Inpassingsplan c.q. Projectbesluit en bijbehorende plan-
MER. WarmtelinQ en provincie Zuid-Holland organiseren gezamenlijk participatie tijdens het opstellen 
van het Provinciaal Inpassingsplan c.q. Projectbesluit (inclusief mer-procedure). Zij vragen 
belanghebbenden te reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de plan-MER, het 
ontwerp-inpassingsplan en het definitieve inpassingsplan c.q. Projectbesluit. De provincies gebruikt 
deze input bij het opstellen van de plan-MER en vaststellen van het Provinciaal Inpassingsplan c.q. 
Projectbesluit.  
 
1.4 Betrokkenheid gemeenten bij participatieplan 

WarmtelinQ en de provincie Zuid-Holland zijn afzender van dit participatieplan. Ze beschrijven hier 
hoe zij samen betrokkenheid bij de zienswijzeprocedure organiseren. Vanzelfsprekend spelen ook 

 
1 In dit participatieplan wordt met de term belanghebbende niet exclusief de juridisch belanghebbende bedoeld.  
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gemeenten Rijswijk, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Zoeterwoude, Oegstgeest, 
Leiden, Wassenaar, Leiderdorp en Katwijk een cruciale rol bij het betrekken van publiek, 
professionals en openbaar bestuur. Gemeenten hebben een sterke relatie met (groepen) inwoners en 
ondernemers. Zij kennen de ingangen en de dynamiek in de lokale samenleving goed en kunnen 
waardevolle input leveren voor de uitvoering van de participatie. Daarnaast zijn gemeenten 
steunzenders voor communicatie met de omgeving. Gemeenten hebben meerdere rollen in het 
besluitvormingsproces van het PIP en plan-MER. Vanuit het perspectief van participatie zijn 
gemeenten belanghebbenden van het project, terwijl zij vanuit het perspectief van besluitvorming 
bevoegd gezag zijn in het verlenen van de nodige vergunningen. Dit participatieplan is dan ook in 
nauwe samenwerking met gemeenten tot stand gekomen.  
 
1.5 Relatie met communicatie  

Participatie en communicatie hebben veel met elkaar te maken. Ze versterken elkaar. In dit 
participatieplan staan dan ook keuzes die consequenties hebben voor communicatie. Zorgvuldig 
afstemmen van beide disciplines is vereist. WarmtelinQ en provincie Zuid-Holland ontwikkelen 
aanvullend een communicatieaanpak. Zij betrekken communicatieprofessionals van de betrokken 
gemeenten bij het ontwikkelen van een integraal communicatieplan, zodat dit aansluit bij het 
participatieplan.  
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2.  Doelen, uitgangspunten en inhoud van participatie 
2.1 Doelen van participatie  

Participatie gaat in brede zin over het betrekken van belanghebbenden en belangstellenden bij het 
project. Door participatie al in de verkenningsfase van de plan MER-procedure te organiseren, kan 
iedereen zelf informatie, oplossingen of koppelkansen aandragen. Participatie brengt zo de effecten 
van het project in beeld en zorgt dat argumenten voor alternatieven goed worden afgewogen, 
waardoor het project beter aansluit bij maatschappelijke behoeften. Ook ontstaat samenhang in de 
diverse belangen. 
 
WarmtelinQ en de provincie Zuid-Holland geven belanghebbenden al in de verkenningsfase de 
mogelijkheid hun belangen naar voren te brengen. Iedereen die zich bij het project betrokken voelt, 
kan zijn expertise, zorgen en wensen inbrengen. WarmtelinQ en de provincie gebruiken deze input 
om de plannen zoveel mogelijk af te stemmen op de belangen van de omgeving.   
 
In dit participatieplan wordt beschreven hoe we vooruitlopend op de Omgevingswet bovenop de 
wettelijke inspraakmogelijkheden op het Provinciaal Inpassingsplan c.q. Projectbesluit en de plan-
MER een bredere betrokkenheid van mensen bij het project willen organiseren. Anders gezegd: we 
gaan in het betrekken van belanghebbenden verder dan wat wettelijk gezien op dit moment strikt 
noodzakelijk is. We investeren in een langdurige constructieve relatie met belanghebbenden en 
stimuleren op deze manier zoveel mogelijk de acceptatie van het project. We investeren in een 
langdurige constructieve relatie met belanghebbenden in de vorm van verschillende 
informatiekanalen en diverse gespreks- en overlegvormen (kennissessies, keukentafelgesprekken en 
informatiebijeenkomsten). Het proactief organiseren van brede betrokkenheid past ook bij de 
uitgangspunten uit het participatiebeleid van gemeenten. Daarnaast geven we ermee invulling aan 
motie 995, waarin Provinciale Staten verzoeken inwoners zorgvuldig te betrekken bij het regionaal 
warmtenetwerk. 
 
In deze aanpak onderscheiden we twee doelen van participatie:   
 
Doel 1: Belangen van de omgeving in kaart brengen  

Het participatieplan is erop gericht om belangen van de omgeving in kaart te brengen. We 
organiseren daarvoor formele procedurestappen, waarin betrokkenen hun zienswijzen 
kunnen indienen, zodat deze door het bevoegd gezag kunnen worden betrokken bij de 
besluitvorming. Op deze manier kunnen we het project waar mogelijk laten aansluiten bij de 
wensen vanuit de omgeving. 

 
Doel 2: Vergroten van het begrip voor de afwegingen in de besluitvorming  

Het participatietraject is erop gericht het begrip voor het besluitvormingsproces te vergroten. 
We vergroten maatschappelijke acceptatie door afwegingen in tracékeuze kenbaar te maken 
en met mensen te bespreken en mensen te wijzen op de formele invloed die ze hebben door 
het indienen van formele zienswijzen op PIP en plan-MER. Acceptatie voor het project 
organiseren we óók door te investeren in een langdurige constructieve relatie met 
belanghebbenden. Zo vergroten we begrip voor nut en noodzaak van WarmtelinQ bij de 
omgeving.  
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NB: Dit participatieplan richt zich primair op de besluitvormingsfase voor het project. Voor de 
uitvoeringsfase wordt separaat een participatieplan opgesteld. 
 
2.2 Uitgangspunten van participatie  

Ieder participatietraject heeft zijn eigen dynamiek. Voldoende flexibiliteit helpt om deze dynamiek 
ruimte te geven. Tegelijkertijd geeft een herkenbare structuur met duidelijke ‘spelregels’ houvast 
aan betrokkenen.  
 
We hanteren de volgende uitgangspunten in ons participatieplan:       
 
We betrekken belanghebbenden en belangstellenden zo vroeg mogelijk  
Om met belanghebbenden en belangstellenden tot een betekenisvol gesprek over WarmtelinQ te 
komen, moeten zij op het juiste moment betrokken worden en over de juiste informatie beschikken. 
Hoe eerder mensen betrokken worden, des te meer ze het proces, hun invloed en de besluitvorming 
accepteren. Zodra WarmtelinQ Rijswijk - Leiden op de lokale maatschappelijke agenda staat, kan een 
constructief gesprek ervoor zorgen dat kansen (en overlast) van de warmtetransportleiding 
vertrouwd worden bij inwoners en andere belanghebbenden.  
 
We investeren in vertrouwenwekkende samenwerking met andere overheden  
Inwoners maken geen onderscheid tussen overheidslagen. Of het nu gaat om het Rijk, de provincie, 
gemeenten of andere bevoegde gezagen: overheid is overheid. Als samenwerkende overheden in het 
publieke debat het zichtbaar met elkaar eens zijn, wekt dit vertrouwen bij het publiek. In ons 
participatieplan investeren we daarom in een vertrouwenwekkende samenwerking met andere 
overheden. We stimuleren andere overheden gezamenlijk één verhaal te vertellen. Tegelijkertijd 
blijven we als afzonderlijke overheden aanspreekbaar op onze eigen verantwoordelijkheden.  
 
We zijn duidelijk over waarop mensen invloed hebben (en waarop niet)  
WarmtelinQ en provincie Zuid-Holland verschaffen samen helderheid over de verwachtingen die 
betrokkenen mogen hebben over hun rol en invloed. We communiceren hier expliciet over. De 
participatie richt zich op datgene waarover meegedacht kan worden. Het gesprek met omwonenden 
en andere belanghebbenden gaat vooral over de consequenties van het project voor de 
leefomgeving. Samen met hen ontwikkelen we ideeën voor een optimale uitvoering van het project.  
Dit kan in theorie suggesties voor nieuwe tracés opleveren, die gescreend kunnen worden op 
haalbaarheid en in plan-MER onderzocht worden. Daarnaast laten we zien wat we terugdoen voor de 
omgeving en het verbeteren van de leefkwaliteit, bijvoorbeeld aan de hand van inspraak in 
herinrichtingsplannen.  
 
We zijn altijd bereid tot een constructieve dialoog  
Net als bij andere ontwikkelingen in de openbare ruimte zullen niet alle betrokkenen het project 
WarmtelinQ met open armen ontvangen. Waar de een op de deskundigheid en integriteit van de 
initiatiefnemers vertrouwt, kan de ander zich tegen de plannen keren. Het ervaren van weerstand is 
subjectief en een lastig grijpbaar onderdeel van het publieke debat. Het is denkbaar dat een 
dynamiek ontstaat die een open gesprek over afwegingen met sommige mensen in de weg staat. 
Een constructieve relatie met critici opbouwen kan lastig zijn. WarmtelinQ en provincie Zuid-Holland 
benadrukken dat zij openstaan voor ieders perspectief en altijd bereid zijn de dialoog aan te gaan. 
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Het organiseren van unaniem draagvlak voor restwarmte en/of WarmtelinQ is echter niet het ultieme 
doel van het participatietraject. Het participatieplan richt zich op het verkrijgen van expertise en 
zienswijzen van betrokkenen en het vergroten van het begrip voor afwegingen en besluitvorming. 
WarmtelinQ en de provincie gebruiken de expertise en zienswijzen van betrokkenen om de plannen 
zoveel mogelijk bij de belangen van de omgeving te laten aansluiten.   
 
We richten een proces in dat mensen als rechtvaardig ervaren  
Mensen accepteren besluitvorming beter als zij het besluitvormingsproces rechtvaardig vinden. 
Participatie gebeurt daarom binnen duidelijke, vooraf gestelde kaders. De projectorganisatie is vooraf 
glashelder over welke invloed mensen (niet) hebben en hoe het besluitvormingsproces verloopt. 
Open eindjes zorgen voor onrust en geven het gevoel alsof de regels gaandeweg worden aangepast.  
We delen daarom een heldere planning, brengen mensen zorgvuldig op de hoogte van de voortgang 
en communiceren duidelijk hoe de resultaten van het participatieproces worden meegenomen in de 
afweging en besluitvorming.  
 
We hebben spelregels voor een eerlijk, gelijkwaardig en respectvol proces  
Alle deelnemers zijn verantwoordelijk voor het slagen van het participatieproces. We vragen 
deelnemers expliciet akkoord te gaan met een aantal basisregels en omgangsvormen. Belangrijkste 
uitgangspunt van deze regels is dat het oké is om het met elkaar oneens te zijn. Ieders perspectief is 
immers waardevol. Zo lang we elkaar respectvol en begripvol benaderen.  
 
2.3 Inhoud van participatie: hier gaat het wel (en niet) over 

Voor participatie is het van belang helder te zijn over waar belanghebbenden wel en niet over 
kunnen meepraten. Waar heeft de omgeving wel en geen invloed op? Bij ruimtelijke ontwikkelingen 
zoals warmtetransportnetwerk WarmtelinQ spelen drie kernvragen een belangrijke rol, namelijk de 
vragen of we dit project willen doen, waar we dit project willen doen en hoe we dit project willen 
doen. In dit participatieplan maken we duidelijk onderscheid tussen deze drie vragen, om zo vooraf 
helder te zijn over waar participatie wel en niet over gaat. Door hierover vooraf duidelijk te zijn, 
werken we aan het vergroten van het begrip van mensen voor keuzes die niet (meer) beïnvloedbaar 
zijn. 
 

Of we dit willen doen  
De vraag of we WarmtelinQ willen doen, gaat over nut en noodzaak van het project. Het 
antwoord op de deze vraag is inmiddels door het Rijk en de Provincie Zuid-Holland gegeven. 
Het kabinet gaf opdracht voor het warmtetransportnet en investeert in de aanleg ervan. Op 
Prinsjesdag 2021 kondigde het Kabinet aan extra middelen beschikbaar te stellen voor 
energie-infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de klimaat- en energietransitie, 
waaronder het WarmtelinQ-project. Ook provincie Zuid-Holland stimuleert de ontwikkeling 
van WarmtelinQ. Provinciale Staten hebben besloten om voor de warmtetransportleiding van 
Rijswijk naar Leiden een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en milieueffectrapportage (plan-
MER) te gaan opstellen. Feitelijk staat de vraag of we dit willen doen in de participatie met de 
omgeving dus niet ter discussie. Mag je dan niet kritisch zijn? Jawel. Mensen kunnen hun 
persoonlijke kijk op het warmtetransportnet in de dialoog kenbaar maken. Ook zij die het nut 
en de noodzaak niet onderschrijven.  
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Waar we dit willen doen  
De vraag waar we WarmtelinQ willen doen, gaat over het tracéontwerp. Het ontwerpen van 
het voorkeurstracé gebeurt in nauwe co-creatie met gemeenten. De keuzes voor het tracé 
zijn nog niet gemaakt. WarmtelinQ Rijswijk – Leiden zit nog in de beginfase. Vooruitlopend 
daarop heeft WarmtelinQ onderzocht welk tracé het meest efficiënt is en welke alternatieven 
denkbaar zijn. Het participatieproces rondom het voorkeurstracé vindt momenteel plaats met 
grondeigenaren en belanghebbende organisaties, zoals natuur en milieuorganisaties en weg-, 
spoor en waterbeheerder. Met hen wordt gesproken over de consequenties van de aanleg 
van het warmtetransportnet en gezocht naar oplossingen of alternatieven die de aanleg van 
het tracé mogelijk maken. Hoewel het voorkeurstracé op allerlei plekken nog onderwerp van 
gesprek is, zijn WarmtelinQ en provincie Zuid-Holland graag duidelijk over de verwachtingen 
die betrokkenen mogen hebben over hun rol en invloed op het tracéontwerp. In ons 
participatieproces bieden we diverse mogelijkheden om suggesties en zienswijzen voor het 
tracéontwerp aan te geven, maar besluitvorming gebeurt door WarmtelinQ en de provincie 
Zuid-Holland in samenspraak met de gemeenten en andere bevoegde gezagen.  
 
Hoe we dit willen doen 
De vraag hoe we WarmtelinQ willen doen, is bij uitstek een relevante publieke vraag in het 
gesprek met inwoners, bedrijven, belangenorganisaties en bevoegde gezagen. Participatie 
met hen over de hoe-vraag zal gaan over de consequenties van het project voor de directe 
leefomgeving van mensen. Hier gaat het dus vooral over de manier waarop het project wordt 
uitgevoerd. Naarmate het project vordert en uitvoering nadert, neemt de betrokkenheid van 
direct omwonenden en bedrijven toe. Gesprekken zullen dan op wijk, buurt en straatniveau 
plaatsvinden. Onderwerpen die hier aan bod komen, zijn bijvoorbeeld (her)inrichting van de 
openbare ruimte, meekoppelkansen (werk met werk maken), planningskwesties (start en 
duur) en andere uitvoeringsaspecten, zoals veiligheid en overlast.   
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3.  Participatieaanpak bij PIP en plan-MER  

3.1 Organiseren van publieke betrokkenheid (inwoners en bedrijven) 

Bewoners en bedrijven kennen hun omgeving als geen ander. WarmtelinQ en de provincie willen 
deze groepen daarom zorgvuldig informeren en betrekken. Direct tijdens de voorbereidingsfase 
nodigen we inwoners die zich betrokken voelen uit zich te laten informeren over het project (inhoud), 
de besluitvormingsprocedure (proces) en de invloed die zij hebben op die besluitvorming 
(participatie). We bieden ze verschillende mogelijkheden om betrokken te raken bij het proces. 
Gedurende het gehele project hebben belanghebbenden en belangstellende de gelegenheid in het 
participatieproces in te stappen.  
 
Online enquête: informeren en aanleg infrastructuur van betrokkenheid    
Een van de uitdagingen bij het organiseren van publieke betrokkenheid in deze aanpak is het 
regionale karakter van het project WarmtelinQ. Betrokken inwoners wonen in een regio met tien 
gemeenten. In de voorbereidingsfase is het zaak in het gehele plangebied brede betrokkenheid onder 
inwoners te organiseren. Dit doen we door te starten met een regionale online enquête. Met een 
online enquête zijn we in staat op hetzelfde moment alle inwoners in het gehele plangebied te 
benaderen. In de enquête vragen we inwoners in het plangebied aan te geven of en op welke manier 
zij betrokkenheid ervaren bij WarmtelinQ Rijswijk – Leiden. We brengen de enquête onder de 
aandacht van mensen aan de hand van een campagne. We gebruiken verschillende kanalen 
(bijvoorbeeld via social media, lokale kranten en gemeentelijke kanalen) om zoveel en divers 
mogelijk mensen te bereiken.  
 
De online enquête dient drie doelen:  

 
1. Ophalen eerste beeld uit omgeving 

De online enquête is ons eerste visitekaartje in de richting van de groep die wij aan het 
project willen binden. Deze eerste indruk is belangrijk. We nemen in de enquête een open 
houding aan en bieden tegelijkertijd ook duidelijkheid. In de online enquête presenteren we 
richtinggevende uitgangspunten en vragen we mensen welke ideeën zij hierbij hebben. We 
vragen ze wat zij belangrijk vinden bij de aanleg van het warmtetransportnet. Zo krijgen we 
een eerste beeld van de dominante (en unieke) ideeën van inwoners over het project. Deze 
inzichten helpen ons bij het inhoudelijk vormgeven van het vervolggesprek.  
 

2. Betrokkenheid voor vervolg in beeld brengen 
‘One size fits all’ bestaat niet bij participatie. Mensen hebben hun eigen voorkeuren voor 
manieren waarop zij betrokken willen zijn. Dus bieden we verschillende participatiekanalen 
aan. In de online enquête kunnen mensen aangeven of en op welke manier zij geïnformeerd 
willen worden en/of willen meedenken over het Provinciaal Inpassingsplan en de plan-MER. 
Mensen kunnen hun voorkeur aangeven. Zo identificeren we groepen mensen die we in de 
vervolgaanpak benaderen om verder te praten. Groot voordeel van deze aanpak is dat 
mensen bij ons project betrokken raken op een manier die bij ze past. Dit zorgt voor meer 
diversiteit in participatie en een hogere betrokkenheid.  
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3. Informeren over de plannen, procedure en participatie  
Een online enquête is naast een instrument om mensen te raadplegen een krachtig 
communicatiekanaal. We bieden in de vraagstelling en het duiden van de context direct 
informatie over plannen, procedure en participatiemogelijkheden. Daarnaast informeren we 
mensen ook in de campagne die we voeren om de enquête onder de aandacht te brengen.  

 
Infrastructuur van betrokkenheid voor vervolgaanpak   
Uit de online enquête leren we hoe inwoners in het vervolg geïnformeerd willen worden over ons 
project en op welke manier(en) mensen met ons in gesprek willen. Hier stemmen we onze 
vervolgaanpak op af. Aan de hand van verschillende informatie- en participatiekanalen leggen we 
een infrastructuur van betrokkenheid voor de vervolgfase aan.  
 
We bieden een mix van kanalen. Mensen kiezen zelf op welke manier zij met ons in gesprek willen. 
We bieden keuze tussen individuele en groepsgesprekken, informerende en consulterende kanalen, 
online en offline. Voor ieder wat wils. Op deze manier bereiken we een brede vertegenwoordiging 
van de samenleving. Ervaring leert dat keuze in deelnamemogelijkheden tot een significant hogere 
betrokkenheid leidt en meer waardering en acceptatie van het participatieproces.   
 
In de enquête vragen we mensen naar hun postcode (AVG proof). Hiermee krijgen we een overzicht 
van waar respondenten wonen. Het biedt tevens de mogelijkheid om lokaal groepen mensen uit te 
nodigen voor vervolggesprekken.  
 
We bieden 4 informatiekanalen om geïnformeerd te blijven (informeren)  

1. (Online) bewonersbijeenkomst/ informatieavond/ webinar 
2. Bericht in het huis-aan-huis blad of de regionale krant 
3. Informatie op de website van WarmtelinQ  
4. Digitale nieuwsbrief 

We bieden 5 manieren om betrokken te blijven (consulteren/ raadplegen) 

1. (Online) bewonersbijeenkomst/ kennissessies 
2. Lokale werkgroep met andere betrokkenen in de gemeente  
3. Schriftelijke reactie op de plannen geven   
4. Op een interactieve website op de plannen reageren  
5. Vaker meedenken in een (online) enquête  

Uitnodiging via campagne in gemeentelijke kanalen en social media (via geo-targeting)  
In een campagne nodigen we mensen in het plangebied uit deel te nemen aan de enquête. We 
gebruiken onze eigen kanalen, gemeentelijke kanalen, klassieke media (print) en social media. Met 
geo-targeting (gericht communiceren met mensen die zich op een specifieke locatie bevinden) 
benaderen we mensen gericht in het plangebied. Daarnaast gebruiken we bestaande 
communicatiekanalen in de wijken om onze enquête onder de aandacht te brengen.  
 
3.2 Organiseren van professionele betrokkenheid (stakeholders)  

Tijdens de voorbereidingsfase betrekken we nadrukkelijk ook professionals bij het opstellen van het 
Provinciaal Inpassingsplan c.q. Projectbesluit. Ook hen informeren we over het project (inhoud), de 
besluitvormingsprocedure (proces) en de invloed die zij hebben op die besluitvorming (participatie). 



 

  

   

 

 

© 2021 WarmtelinQ en provincie Zuid-Holland Pagina 12 van 16  

  

We organiseren een proces, waarin professionele stakeholders kunnen reageren op uitgangspunten 
en hoofdlijnen van het project. WarmtelinQ investeert in een persoonlijke relatie met professionele 
belanghebbenden. De omgevingscoördinatoren zijn eerste aanspreekpunt voor deze stakeholders.  
 
De omgevingscoördinatoren hebben ieder hun eigen aandachtsgebied:  

• Den Haag  
• Rijswijk 
• Leiden, Katwijk, Oegstgeest  
• Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Zoeterwoude, Leiderdorp, Wassenaar 

 

We onderscheiden vier groepen professionele betrokkenen (stakeholders):  

1. Natuur- en milieuorganisaties 
WarmtelinQ Rijswijk – Leiden kan (tijdelijk) gevolgen hebben voor natuurwaarden. 
WarmtelinQ informeert en raadpleegt natuur- en milieuorganisaties als direct betrokken 
partijen en weegt hun kennis en inbreng mee in de besluitvorming.  
 

2. (Private) grondeigenaren 
WarmtelinQ brengt in beeld welke percelen de warmtetransportleiding mogelijk kruist. Met 
(private) grondeigenaren van deze percelen gaat WarmtelinQ individueel in gesprek. We 
maken afspraken met hen via het zakelijk recht. De meeste grondeigenaren zijn ook 
bewoners van het plangebied. Vanzelfsprekend zijn ze daarom ook welkom deel te nemen 
aan de overige participatiekanalen.  
 

3. Weg-, spoor- en waterbeheerders 
We informeren en betrekken weg-, rail- en waterbeheerders proactief. We raadplegen ze en 
gebruiken hun expertise bij het maken van keuzes in relatie tot kruisende wegen, rails en 
waterstaatswerken.  

 
4. Kabel- en leidingeigenaren 

Kabel- en leidingeigenaren hebben kennis over de aanwezige ondergrondse infrastructuur. Zij  
kunnen mogelijkheden aangegeven voor verlegging of inpassing van deze infrastructuur. 
WarmtelinQ informeert hen en weegt hun kennis en inbreng mee in de besluitvorming.  

 
3.3 Organiseren van bestuurlijke betrokkenheid (openbaar bestuur) 

Naast contact met bovenstaande groepen betrokkenen vindt ook een politiek-bestuurlijk proces 
plaats. Dit proces loopt parallel aan de overige participatiemomenten. We nemen verschillende 
bevoegde gezagen in het participatieproces en voortgang van het project mee. Dit gebeurt op zowel 
ambtelijk als bestuurlijk niveau.  
 
Bestuurlijk – gemeenteraden  

Online webinar gezamenlijke gemeenteraden (bovenlokaal) 

Brede lokaal bestuurlijke betrokkenheid bij het opstellen van het Provinciaal Inpassingsplan in 
noodzakelijk. We betrekken de raden van alle gemeenten binnen het plangebied. Hoewel sommige 
raden reeds individueel gehoord zijn, organiseren we in de verkenningsfase één gezamenlijk online 
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webinar, waarvoor we alle raadsleden tegelijk uitnodigen. Hier informeren we raadsleden op 
hoofdlijnen over het project (inhoud), de besluitvormingsprocedure van het PIP (proces) en hun 
betrokkenheid bij het project (participatie). Zij kunnen naar aanleiding van het webinar hun vragen 
en reactie formuleren en zich zo degelijk voorbereiden op de individuele raadsbijeenkomst voor de 
meeste gemeenteraden nog volgt.  
 

Individuele raadsinformatiebijeenkomsten (lokaal) 

De provincie is volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht gemeenteraden te horen bij het 
opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan. WarmtelinQ en Provincie Zuid-Holland bezoeken alle 
raden van gemeenten in het grondgebied afzonderlijk. De raadinformatiebijeenkomsten zijn een 
vervolg op het gezamenlijk regionaal webinar. De bijeenkomsten hebben enerzijds als doel de 
gemeenteraden te informeren over het project (inhoud), de besluitvormingsprocedure (proces) en 
het participatieproces en anderzijds ze te horen en hun aandachtspunten mee te nemen in 
afwegingen.  
 
Informeren gemeenteraden over voortgang besluitvorming   

Gemeenteraden worden regelmatig geïnformeerd over de voortang van het project en de 
besluitvorming rondom het PIP en de plan-MER. Algemene informatie delen we tijdens gezamenlijke 
informatiemomenten (bijvoorbeeld webinars), specifieke lokale ontwikkelingen delen we in 
individuele raadbijeenkomsten.    
 
In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Zodra de nieuwe gemeenteraden zijn 
geïnstalleerd, informeren we ze proactief over de voortgang van het project. De provincie Zuid-
Holland en WarmtelinQ bezoeken de nieuwe gemeenteraden op hun verzoek graag nogmaals in een 
raadsinformatiebijeenkomst.  
 
Bestuurlijk – colleges  
WarmtelinQ en de provincie betrekken bestuurlijke partners (gemeenten Rijswijk, Den Haag, 
Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Zoeterwoude, Oegstgeest, Leiden, Wassenaar, Leiderdorp en 
Katwijk, waterschappen en Rijkswaterstaat) bij het besluitvormingsproces van het inpassingsplan 
c.q. Projectbesluit en plan-MER. Bestuurders van deze partners worden periodiek op de hoogte 
gehouden van de voortgang in een bestuurlijk overleg. 
 
Projectgroep gemeenten en overige bevoegde gezagen  
Een projectgroep met ambtenaren van betrokken gemeenten en de overige bevoegde gezagen 
(Hoogheemraadschap Delfland, Hoogheemraadschap Rijnland en Rijkswaterstaat) stemt de 
verschillende processtappen en producten af. In dit overleg wordt ook het beoogde participatieproces 
besproken.  
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4.  Fasering van de participatie  
4.1 Fasering besluitvormingsprocedure 

De besluitvormingsprocedure van het Provinciaal Inpassingsplan en plan-MER heeft drie fasen. Zodra 
de Omgevingswet van kracht is (naar verwachting 1 juli 2022), vervangt het instrument 
‘Projectbesluit’ het Provinciaal Inpassingsplan uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In de fasering 
hebben we de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de vervanging van de instrumenten alvast 
opgenomen.   
 

1. Verkenningsfase (NRD/plan-MER) 

Tijdens de verkenningsfase informeert en raadpleegt de provincie belangstellenden en 
belanghebbenden over het voornemen. Publiek, professionals en openbare besturen kunnen 
in deze fase reageren op het voornemen en suggesties doen voor alternatieve oplossingen en 
start het plan-MER. Na afronding van het MER wordt in overleg met WarmtelinQ het 
voorkeursalternatief gekozen. 
 

2. Terinzagelegging (ontwerp)  

Zodra de provincie het plan-MER heeft vastgesteld en het voorkeursalternatief is gekozen 
wordt het ontwerp Inpassingsplan c.q. projectbesluit opgesteld en gepubliceerd voor de 
zienswijzenprocedure. Een ieder kan tegen de stukken zienswijzen indienen. De provincie 
neemt de zienswijzen mee in de besluitvorming over het inpassingsplan en het projectbesluit.  
 

3. Definitieve fase (vaststelling en beroep) 

Nadat de provincie het projectplan definitief heeft vastgesteld, kunnen belanghebbende 
hiertegen beroep instellen bij de Raad  van State.  

 
4.2 Documenten en instrumenten  

 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)  
De NRD is de eerste stap in de MER-procedure (milieueffectrapport). In de NRD staat beschreven 
welke tracés in het MER zullen worden onderzocht, naar welke milieueffecten wordt gekeken en hoe 
deze worden beoordeeld. Belangstellenden en belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen op 
de NRD en ook de gemeenten en waterschappen en de commissie MER worden gevraagd om een 
advies af te geven over de reikwijdte en detailniveau van het MER.  
 
Milieueffectrapport (MER) 
Een milieueffectrapport (MER) brengt de milieueffecten van het project in beeld voordat de provincie 
en WarmtelinQ een besluit nemen over het tracé van project WarmtelinQ.  De commissie MER brengt 
als onafhankelijke organisatie een advies uit over het milieueffectrapport, waarin de commissie toetst 
of alles wat belangrijk is voor het project, ook beschreven is.  
 
NB: NRD en plan-MER worden samen gezien als verkenning in de procedure van een Projectbesluit. 
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Provinciaal Inpassingsplan (PIP) 
Een Provinciaal Inpassingsplan is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan en wordt 
vastgesteld door de provincie. De voorbereiding gebeurt integraal en in samenwerking met 
gemeenten. De besluitvorming ligt bij één bevoegd gezag (Provinciale Staten). Met het Provinciaal 
Inpassingsplan wordt een planologisch-juridische basis gelegd voor de realisatie van de 
warmtetransportleiding en de (technische) bouwwerken die nodig zijn (zoals een pompstation).  
 
Projectbesluit (na invoering Omgevingswet) 
Zodra de Omgevingswet van kracht is (naar verwachting 1 juli 2022), vervangt het instrument 
‘Projectbesluit’ het Provinciaal Inpassingsplan uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het 
Projectbesluit is een instrument voor waterschappen, provincies en het Rijk voor het mogelijk maken 
van vaak complexe projecten met een publiek belang. 
 
NB: Het Projectbesluit vervangt het PIP bij inwerkingtreding van de Omgevingswet  
 

4.3 Karakter van participatie per fase in besluitvormingsprocedure  

 

Fasen besluitvormingsproces  Karakter van participatie  

Kennisgeving voornemen en 
kennisgeving participatie 

(dec 2021/ jan 2022) 

Informeren en activeren 

WarmtelinQ en de provincie benaderen de brede samenleving 
(inwoners, bedrijven, stakeholders en openbaar besturen). 
We informeren ze op hoofdlijnen en activeren betrokkenheid 
bij ons project/ proces.  

Participatie instrumenten: 

• Campagne online enquête inwoners en bedrijven 
• Online enquête inwoners en bedrijven  
• Webinar gemeenteraden  
• Eén op één gesprekken stakeholders  
• Bestuurlijke overleggen  

Verkenning:  

Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD)  

(Q4 2021/Q1 2022) 

Raadplegen en informeren   

WarmtelinQ en de provincie raadplegen adviseurs en 
overheidsorganen die bij de voorbereiding van het plan 
worden betrokken over de reikwijdte en het detailniveau van 
het plan-MER. Ze informeren openbaar over de voortgang.  

Participatie instrumenten: 

• Kennissessies NRD/ plan-MER 
• Raadinformatiebijeenkomsten  
• Raadpleging Commissie MER  
• Bestuurlijke overleggen 
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Verkenning: 

Milieueffectrapport (MER) 

(Q2 2022) 

Raadplegen en informeren  

WarmtelinQ en de provincie raadplegen de brede 
samenleving over het milieueffectrapport. Ze vragen input 
vanuit het perspectief van verschillende belanghebbenden. 
Ze informeren openbaar over de voortgang.  

Participatie instrumenten: 

• Kennissessies plan-MER 
• Raadpleging Commissie MER  
• Eén op één gesprekken belanghebbenden  
• Bestuurlijke overleggen 

Voorkeursalternatief/besluit + 
Ontwerp Provinciaal 
Inpassingsplan / c.q. 
Projectbesluit  

(Q3 2022) 

 

Raadplegen, dialoog en informeren  

WarmtelinQ en de provincie raadplegen de doelgroepen over 
het voorkeursalternatief en over de gevolgen van de 
Omgevingswet en de overgang naar het Projectbesluit. Ze 
vragen hiervoor input vanuit het perspectief van 
verschillende belanghebbenden. Ze informeren openbaar 
over de voortgang. 
 
Participatie instrumenten: 

• (Online) informatiebijeenkomst 
• Lokale meedenkgroepen  
• Interactieve website  
• Online enquête  
• Eén op één gesprekken belanghebbenden 
• Bestuurlijke overleggen 

Kennisgeving en zienswijze 
ontwerp Projectbesluit 

(Q4 2022) 

Informeren en horen  
De provincie legt het ontwerp projectbesluit en plan-MER met 
de overige onderzoeken ter inzage. Belanghebbenden en 
belangstellenden kunnen zienswijzen indienen.  

Participatie instrumenten: 

• Kanalen kennisgeving terinzagelegging  
• Hoorzitting (optie)  

Definitief Projectbesluit en 
Beroepsprocedure   

(Start Q1 2023) 

Informeren  
De provincie legt het definitieve projectbesluit samen met 
alle uitgevoerde onderzoeken ter inzage. Belanghebbenden 
die het niet eens zijn met het vastgestelde Projectbesluit 
kunnen beroep aantekenen bij de Raad van State.  

Participatie instrumenten: 

• Kanalen kennisgeving terinzagelegging 
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Geachte mevrouw Koning,

Hartelijk dank voor uw brief met het verzoek om schriftelijk aan te geven of wij het
proces van een Provinciaal inpassingsplan (PlP) voor een warmtetransportleiding
Rijswijk - Leiden kunnen ondersteunen.

De colleges van de gemeenten Leiden, Katwijk, Leiderdorp, oegstgeest, Voorschoten
en Zoeterwoude verwachten dat het verstandig is dat de provincie een
coórdínerende rol op zich neemt in de vorm van het organiseren van een plp.
Daartoe zeggen de gemeenten toe ambtelijke inzet te (blijven) leveren. Hierbij geldt
dat de gemeenten nog welgraag invloed houden op de uitkomsten. Daarom is een
aantal aandachtspunten voor dít proces geformuleerd.

Deze aandachtpunten zijn:
- Er is een heldere rolverdeling tussen de overheden (províncie en gemeenten) in

het proces. Van belang is om hier in een eerste bestuurlijk overleg goed bij stil te
staan en dit periodiek te evalueren.

- Gemeenten houden op basis van een zorgvuldige gezamenlijke afrreging invloed
op de vormgeving van de aanlanding van het wle-tracé: deze moet recht doen
aan de beoogde ontwikkelíng van een open regionaal energiesysteem waarin
publieke waarden geborgd zijn, mag ontwikkelingen in dat kader niet
belemmeren en betreft de landschappelijke inpassing en vormgeving van
installaties.

- Gemeenten houden op basis van een zorgvuldige gezamenlijke afweging invloed
op het tracé voor zover deze andere ruimtelijke ontwikkelingen in de
betreffende tracé-gemeenten raakt. Hierover vindt bestuurlijk overleg en een
zorgvuldige gezamenlijke afweging van relevante belangen plaats. Hiervoor is
nodig dat er spoedig meer inzicht komt in hoe het specifieke tracé-ontwerp
eruit ziet.
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Met het leveren van de benodigde ambtelijke inzet zijn kosten gemoeid,

waarvan wij verwachten dat daar aan de voorkant duidelijke afspraken over
worden vastgelegd. Gemeenten maken afspraken over een kostenvergoeding

voor ambtelijke inzet met Gasunie / WarmtelinQ BV.

De individuele gemeenten blijven de bevoegde gezagen voor de verlening van

de vergunningen. Dat geldt ook als de provincie de vergunningen coórdineert.

De gemeenten in de Leidse regio blijven graag met de provincie in overleg over

bovenstaande aandachtpunten en hechten er aan gezamenlijk te komen tot een

optimale inpassing.

Daarnaast merken wij op dat het PIP betrekking heeft op (een inperking van) de

bevoegdheid van de raden en dat de raden dus ook gehoord moeten worden. De

colleges van de zes gemeenten zullen hun raad informeren over het (voornemen

tot) besluit van de provincie om een PIP vorm te geven als het gaat om de inpassing

va n een wa rmtetra nsportleid i ng Rijswijk-Leide n.

Hoogachtend,
en wethoude

b)q

H. Rom

secreta
L.M. Driessen-Jansen

burgemeester

071 54 58 500

IN FO@LEIDERDORP, NL

WWW.LEIDERDORP NL -2-
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