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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+" 
 
 


