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Den Haag, 10 september 2021 
Betreft: inspraak  PIP warmtetransportleiding Vlaardingen Den Haag. 
 
 
Geachte leden van de Provinciale Staten, 
 
De Bomenstichting Den Haag heeft op 29 april van dit jaar een zienswijze ingediend omdat we ons ernstige 
zorgen maken over de gevolgen van de Warmteleiding voor bomen en groen in Den Haag. Een 
Warmteleiding, die ook door de gemeenteraad van Den Haag en door haar bewoners als ongewenst wordt 
beschouwd. Deskundigen, uitgenodigd door de Haagse gemeenteraad, legden uit dat de Leiding 
achterhaald is. 
 
De manier waarop onze punten in de Nota van Beantwoording zijn beantwoord – áls ze al zijn beantwoord 
– stelt ons teleur. Dat begint er al mee dat slechts 13 van de 34 van onze vragen en verzoeken zijn 
beantwoord.  
De indruk die uw provincie ons geeft is dat we niet moeten zeuren, er komt een herinrichtingsplan en er 
komen voldoende bomen terug.  
 
Het is ons een raadsel dat uw provincie de doelstellingen van de initiatiefnemer als het meest 
zwaarwegend beschouwt terwijl verzameltabel 5-1 géén criterium bevat dat positief scoort omdat er zoveel 
bezwaren zijn voor natuur, milieu en bewoners van Den Haag. 
Het is ons een raadsel dat uw provincie in verzameltabel 5-1 desondanks geen argument ziet om tot een 
heroverweging te komen. 
 
We hebben betoogd dat de impact van de Warmteleiding op bomen 190 jaar is. Oude bomen worden 
gekapt, maar de ecosysteemdiensten van jonge bomen, die er voor in de plaats komen, wegen niet op 
tegen die van oude bomen. Denk aan een betere luchtkwaliteit, leveren van zuurstof, opname van stikstof 
en CO2, minder hittestress, minder wateroverlast, betere natuur en meer beleving. We hebben bomen juist 
ontzettend hard nodig. Juist oudere bomen. Zeker omdat in de provincie Zuid-Holland slechts 3% van het 
oppervlak uit bos bestaat. We vinden dat het belang van bomen dan ook heel zwaar moet wegen.  
Uit de beantwoording blijkt dat uw provincie de waarden van bomen niet onderkent.  
 
Is het effect op bomen 190 jaar, de levensduur van de Warmteleiding is slechts 50 jaar en dient vervolgens 
weer verwijderd te worden.  
Het is dan ook wel bijzonder dat uw provincie het verwijderen van de Warmteleiding niet in de regels wil 
opnemen. Uw provincie schrijft: hoe het tegen die tijd zit, zien we dan wel weer.  
 
De Bomenstichting Den Haag heeft met reden omkleed betoogd dat de BEA (de BomenEffectAnalyse) veel 
eerder in het planproces ingezet had moeten worden om alternatieve mogelijkheden te beschouwen. Met 
name om waardevolle bomen en gebieden, die beschermen genieten, te ontzien.  
Daar gaat uw provincie niet op in. 
 
De recent aangenomen Stikstofwet vereist dat in 2030 de helft van de kwetsbare natuur weer gezond moet 
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zijn en vijfjaar later driekwart van die gebieden. Het is een resultaatverplichting. De gemeente Den Haag 
heeft al geschreven met z’n handen in het haar te zitten want de N2000-gebieden zijn overbelast met 
stikstof en de landelijke maatregelen werken niet voor de gemeente Den Haag.  
De beantwoording door uw provincie dat de stikstofdepositie een tijdelijk gevolg is van de werkzaamheden, 
kán niet kloppen. Als dát zo was, was er geen stikstofprobleem. 
Verder is uw provincie ten onrechte niet ingegaan op de ecosysteemdiensten van bomen – waaronder het 
opnemen van stikstof. En dan hebben we het wel over 50 g NOx stikstof per boom per jaar. Dat is veel en 
zou noodzakelijkerwijs benut moeten worden. 
 
Uw provincie wil de effecten van de hoge temperatuur, die ondanks de isolatie van de Warmteleiding, 
natuurlijk toch naar buiten treedt, niet in de MER opnemen, evenmin de effecten van trillingen en effecten 
op de biodiversiteit.  
 
Kortom, uw provincie schuift welgemeende bezorgdheid en voorstellen voor verbetering gewoon terzijde. 
Uw provincie wil de Warmteleiding kost wat kost doordrukken. 
Wij voelen ons niet serieus genomen. 
 
Het is daarom dat de Bomenstichting Den Haag u dringend verzoekt om niet accoord te gaan met de MER 
en PIP en aandringt op heroverweging.  
 
Ik dank u wel voor uw aandacht. 
 
Namens de Bomenstichting Den Haag  
Clara Visser – voorzitter 
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