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Inpassingsplan Porthos transport en opslag CO2

Geachte heer Bussemaker,
In het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening heeft u het
Waterschap Hollandse Delta het inpassingsplan ten behoeve van het project
Porthos transport en opslag van CO2 toegezonden. Het Waterschap Hollandse
Delta heeft het inpassingsplan en bijhorende stukken naar het Hoogheemraadschap van Delfland doorgestuurd, omdat het inpassingsplan mogelijk ook een
effect op de waterveiligheid in het beheergebied van Delfland heeft.
Advies
Wij geven u graag advies ten aanzien van het aspect Waterveiligheid in het plan.
Specifiek hebben wij opmerkingen over de beschermingszone van de
Delflandsedijk.
Op grond van het BRO (art. 3.1.6 lid 1 onder b van het BRO) dient er inzicht te
worden gegeven in de gevolgen voor de waterhuishouding, die met de ruimtelijke
ontwikkeling, die met dit inpassingsplan mogelijk gemaakt wordt, samenhangen.
In paragraaf 5.6 toetst u de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op de
waterhuishouding. Wij missen hier echter de toetsing van het effect van de aanleg
van de CO2-leiding op de waterveiligheid van de Delflandsedijk. Hoewel de
Delflandsedijk op de noordoever van het Scheur ligt, is de beschermingszone van
de Delflandsedijk recent naar de zuidoever uitgebreid, zie het plaatje op pagina 2
van deze brief uit de legger van Delfland. De reden is de aanleg van de
Maasdeltatunnel en de kans op hevelwerking bij hoog water op het Calandkanaal
vanuit de zuidoever naar de noordoever.
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Wij vragen u daarom inzichtelijk te maken, of het tracé van de nieuwe leiding de
beschermingszone van de Delflandsedijk doorkruist en zo ja, welke effect het
ruimtelijke plan op de waterveiligheid heeft. Uiteraard gaan wij daarover graag
met u in gesprek.
Delfland vraagt u om toekomstige plannen via het watertoetsportaal
(www.hhdelfland.nl/overheid/ruimtelijke-plannen) in te dienen. Indien niet al
genoemd: Delfland hanteert voor de beoordeling van ruimtelijke plannen de
Handreiking watertoets voor gemeenten. Deze geeft aan, wat voor een watertoets
noodzakelijk en wenselijk is. Dit kan de procedure voor u aanmerkelijk
vereenvoudigen en versnellen. De meest actuele versie van de handreiking is te
vinden op de website (www.hhdelfland.nl/overheid/ruimtelijke-plannen).
Naast advisering in het kader van de watertoets over dit inpassingsplan, kan het
zo zijn, dat een watervergunning of melding nodig is. Voor meer informatie over
deze watervergunning of melding verwijzen wij u naar
www.hhdelfland.nl/producten/watervergunning-aanvragen.
Voor meer informatie of vragen kunt u zich wenden tot de contactpersoon,
vermeld onderaan het voorblad van deze brief.
Hoogachtend,
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
namens deze,
de Afdelingsmanager Planvorming,

ir. W. van der Vliet
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