
 
 
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) 
 
 


