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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.
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