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Onderwerp Uitnodiging deelname enquête verkabelen hoogspanningstracé Oegstgeest 

 

 

Beste meneer/mevrouw, 

 

Met deze brief willen wij u als omwonende van de hoogspanningskabels (door Haaswijk/Morsebel en 

Poelgeest) vragen om een korte digitale enquête over het project verkabelen in te vullen op 

www.oegstgeest.nl/verkabelen.  

 

Verkabelen betekent het ondergronds brengen van hoogspanningskabels. We zijn 

benieuwd naar de voorzieningen die u graag terug zou zien in de vrijkomende zone 

als de gemeenteraad inderdaad zou besluiten om de hoogspanningskabels in 

Oegstgeest onder de grond te brengen.  

 

Achtergrond 

Op initiatief van een aantal bewoners is gemeente Oegstgeest een aantal jaren 

terug een project gestart waarin de mogelijkheid en wenselijkheid van het 

ondergronds brengen van de hoogspanningsmasten in Haaswijk en Poelgeest 

onderzocht wordt. Het ondergronds brengen van de hoogspanningsmasten biedt 

mogelijkheden om de kwaliteit van het gebied onder de hoogspanningskabels te 

verbeteren. In mei 2019 is er in het Dorpscentrum een informatiebijeenkomst 

geweest over dit project. Tijdens deze bijeenkomst hebben we met elkaar een 

aantal thema’s besproken. Een aantal van deze thema’s vindt u terug in de enquête. 

 

Stand van zaken 

Op 24 juni 2020 heeft de gemeente een informatiebrief verspreid onder de mensen 

die in de buurt wonen van de hoogspanningsmasten. Hieronder leest u de 

belangrijkste onderwerpen uit deze brief:  

- De zone die vrijkomt door het ondergronds brengen van de 

hoogspanningskabels wordt gebruikt om de leefomgeving kwalitatief te 

verbeteren. Te denken valt hierbij aan zaken als natuur, recreatie, sport, 

spel, duurzaamheidsprojecten en beperkte woningbouw. 

 

http://www.oegstgeest.nl/verkabelen


 

2/2 

- Het verkabelen is voor de gemeente niet zonder kosten. Om het gemeentelijk aandeel van 15% van 

de uitvoeringskosten te kunnen financieren, onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om op een 

beperkt aantal plekken in de vrijkomende zone woningbouw realiseren. Dit wordt nog onderzocht. 

- Netbeheerder TenneT start in februari 2021 met het opstellen van een basisontwerp. Op basis van 

dit basisontwerp en een uitgewerkte business case neemt uiteindelijk de gemeenteraad een 

definitief besluit over het wel of niet doorgaan van het verkabelen van het hoogspanningstracé.  

Deelnemen aan de enquête 

Om deel te nemen aan de enquête doorloopt u de volgende stappen: 

1. Ga naar www.oegstgeest.nl/verkabelen.  

2. Rechts bovenaan de pagina klikt u op de link ‘’Enquête verkabelen’’. 

3. U vult de enquête in, en stuurt uw antwoorden aan het einde op. Dit wijst zich vanzelf. 

 

U heeft tot vrijdag 12 februari 2021 de tijd om de enquête in te vullen 

De voorkeuren die de meeste stemmen krijgen, worden meegenomen in de verdere planontwikkeling.  

De uitkomsten worden gepubliceerd op de projectpagina van de gemeentelijke website: 

www.oegstgeest.nl/verkabelen. 

 

Lukt het invullen van de enquête niet goed? Neem dan contact op met Florine Groenewoud 

(groenewoud@oegstgeest.nl). 

 

Op de hoogte blijven? 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het project en de uitkomsten van de enquête? Wilt u in de 

toekomst misschien (weer) meepraten en uw stem laten horen? Dan kunt u ervoor kiezen uw mailadres 

achter te laten op www.oegstgeest.nl/verkabelen. Dan houden wij u op de hoogte van de meest recente 

ontwikkelingen. Op de projectpagina vindt u de meest actuele stand van zaken. 

 

Meer informatie? 

Als u meer informatie zoekt of op de hoogte gehouden wil worden van de projectvoortgang, dan kunt u 

terecht op de website www.oegstgeest.nl/verkabelen.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Oegstgeest, 

 

 

 

 

M.E. Huizing 

Wethouder  
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