
Gemeente Oegstgeest

:w

-
=r

-

-í
$tt\l*

Aan de bewoner(s) van dit adres

Verzenddatum

Ons kenmerk

Contactpersoon

Telefoonnummer

24 juni2O2O

z/78/tLs707 /2664s7
Mw. Huijser
74071

Brief stand van zaken verkabelen

Beste meneer/mevrouw,

Tijdens de informatieavond over verkabelen die nu ruim een jaar geleden in het Dorpscentrum is gehouden,

bent u geïnformeerd over de uitkomsten van het globale haalbaarheidsonderzoek. De belangrijkste
conclusie was dat het ondergronds brengen van de Oegstgeester hoogspanningskabel technisch mogelijk is.

Verder gaf het onderzoek, met een onzekerheidsmarge van ongeveer 3O%", aan wat de uitvoeringskosten
van het verkabelen zijn. De kostenraming heeft betrekking op een zogenoemde'geboorde'verkabeling. Dit
houdt in dat de kabel via boortechniek op een diepte van tussen de 10 en 20 meter onder het maaiveld komt
te liggen.

Zoals u zich ongetwijfeld herinnert zijn de kosten voor het onder de grond brengen van de Oegstgeester

hoogspanningsleiding voor een groot deel voor rekening van het Rijk. Vanuit de gemeente is een eigen

financiële bijdrage van lSYo vereist. Het haalbaarheidsonderzoek gaf aan dat de totale uitvoeringskosten
tussen de 12 en 1ó miljoen Euro bedragen. Dit betekent voor de gemeente Oegstgeest een investering van

tussen de 1,8 en2,4 miljoen Euro om de kabels ondergronds te brengen. Hiermee komt dan een gebied vrij
van 4 km lengte en een breedte van tussen de 100 en 200 meter.

De invalshoek is steeds dat de vrijkomende ruimte gebruikt gaat worden om de leefomgeving in de

hoogspanningszone kwalitatief te verbeteren. Verder is van het begin af aan duidelÍjk dat een beperkt deel

van de vrijkomende grond verkocht zal worden ten behoeve van woningbouw ter financiering van de

gemeentelijke eigen bijdrage. Dit vanwege de voorwaarde dat de verkabeling alleen mogelijk is als het
project voor de gemeente budgettair neutraal wordt uitgevoerd. Tijdens de informatieavond vorig jaar

hebben wij bij u gepeild hoe u denkt dat de -dan voormalige- hoogspanningszone kan worden gebruikt. Het

verslag van deze bijeenkomst is in meivorige jaar gepubliceerd.

Waar staan we nu

De uitkomsten van het globale haalbaarheidsonderzoek dat in opdracht van TenneT is uitgevoerd zijn voor
de gemeente aanleiding geweest om vervolgstappen te zetten. Belangrijk hierbij was zékerheid te hebben

dat het gemeentelijk aandeel in de uitvoeringskosten opgebracht zou kunnen worden door beperkte
grondverkoop ten behoeve van woningbouw. Naar het zich laat aanzien zijn de uitkomsten van studies die in

dit verband zijn uitgevoerd positief. Op grond hiervan verwacht de gemeente op korte termijn aan TenneT

opdracht te kunnen geven voor een vervolg op het haalbaarheidsonderzoek. ln dit tweede onderzoek wordt
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op detailniveau nagegaan hoe de verkabeling in Oegstgeest kan worden uitgevoerd. De onzekerheidsmarge
van de kosten daalt daarbijvan 3O% naar 7OYo. Op basis van de uitkomsten van de tweede fase van het
onderzoek van TenneT neem de de gemeente een definitief besluit over het wel of niet doorgaan van de

verkaleling van het hoogspanningstracé. Naar verwachting wordt deze beslissing begin volgend jaar

genomen:

Uw mening als bewoner is belangrijk
Vooruitlopend op het besluit van de gemeenteraad om wel of niet tot verkabeling over te gaan, nodigen wij u

als omwonende graag uit om ideeën te ontwikkelen over de ruimtelijke invulling van de hoogspanningszone.

De beste manier om hierover helderheid te krijgen is met elkaar in gesprek te gaan. De huidige
omstandigheden laten dit echter niet toe. Daarom stellen we binnenkort een digitale vragenlijst beschikbaar
ln deze vragenlijst worden in het verlengde van wat daarover vorig jaar tijdens de informatiebijeenkomst
door u is aangegeven een aantal thema's benoemd. Door het invullen van de vragenlijst, ontstaat een beter
inzicht in wat u als bewoner van Oegstgeest van de diverse ideeën vindt. Zodra de digitale vragenlijst
beschikbaar is zullen wij u hierover informeren en uitnodigen om deelte nemen middels een mail met de link
naar de enquête.

Samenvattend

De voorbereidingen op een besluit van de gemeenteraad over het verkabelen gaan gestaag verder. Als tot
verkabeling wordt overgegaan biedt dat veel kansen om de vrijkomende hoogspanningszone kwalitatief nog

beter te maken dan hij nu al is. Over hoe en waarmee we de kwaliteitsverbetering kunnen bereiken gaan we
graag met u in gesprek.

Heeft u vragen?

AIs u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via huijser@oegstgeest.nl.

Met vriendelijke groet,
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M. Huizing

Wethouder financiën
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