
RAADSINFORMATIEAVOND

(openbaar, uitsluitend informatief, er vindt geen besluitvorming plaats)

De raadsinformatieavond wordt live uitgezonden via raadleiderdorp.nl. 

Indien u als inwoner van Leiderdorp digitaal mee wilt praten met de raad over deze onderwerpen 
kunt u zich aanmelden via griffie@leiderdorp.nl tot 16.00 uur op de dag van de vergadering. 
U ontvangt dan de link voor de digitale bijeenkomst.

Agenda voor dinsdag 25 januari 2022

Locatie: Digitaal via MS Teams (voor geïnteresseerden via www.raadleiderdorp.nl )
Voorzitter: Ed Grootaarts 

19.30 – 20.30 uur: Horen gemeenteraad in het kader van provinciaal inpassingsplan 
WarmtelinQ Rijswijk - Leiden

Het ‘horen van de gemeenteraden’ is een vast onderdeel bij het opstellen van een provinciaal 
inpassingsplan. Bij het ‘horen’ wordt de raad geïnformeerd over het project en het proces naar het 
milieueffectrapport en het provinciaal inpassingsplan. De raad wordt gevraagd om inhoudelijke 
kaders en wensen aan te geven over proces en inhoud.

Voor de volledigheid een extra toelichting:

Hoe ziet zo’n sessie eruit?
De sessie begint met een presentatie waarin de provincie eerst het proces uitlegt en de laatste stand 
van zaken m.b.t. het project. De verdere planning van het proces wordt daarin ook toegelicht.

Daarna zal de Gasunie een toelichting op het project geven, inclusief de werkwijze van het 
participatieplan.

Aan de hand van deze informatie kunnen de raadsleden direct vragen aan zowel gedeputeerde als 
Gasunie stellen. Natuurlijk is het mogelijk om ook achteraf (na de sessie) nog eventuele vragen te 
stellen of wensen mee te geven.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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_Import/
Provinciale_Staten/2021/Provinciale_Staten_22_september_2021
Op de pagina https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/warmtelinq-rijswijk-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. 
Informatie over het project zelf kunt u vinden op de website van WarmtelinQ: Project › WarmtelinQ.
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