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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen over ondergronds brengen hoogspanningslijn

Bijlage

Geachte Raad,
Door raadslid C. Bremmer van de Fractie CDA zijn op 12 juni 2020 vragen gesteld met betrekking
tot het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn. De beantwoording van deze vragen treft u
hieronder aan.
Vraag 1.a. In de brief van bewoners binnen 80 meter van mast 23 vraagt men de
gemeente Voorschoten om in overleg te gaan met de Provincie Zuid-Holland om
financiële steun te verwezenlijken. Is het College hier al mee bezig.
Vraag 1.b. zo nee: Is het College bereid dit alsnog te doen?
Antwoord. Nee, het Ministerie van EZK zorgt voor financiële ondersteuning van de gemeenten door
middel van de subsidieregeling Verkabeling. Het College heeft in 2018 het Ministerie verzocht ook
de andere tracés op te nemen in de subsidieregeling (zie antwoord op vraag 3).
Vraag 2.a Is de gemeente (nog) lid van Platform Hoogspanning?
Vraag 2.b. Zo nee, is het college bereid zich hierbij opnieuw aan te sluiten?
Vraag 2.c. Wanneer men hier negatief op antwoordt, wat is de reden om zich niet aan te
sluiten?
Antwoord. Het College heeft begin 2020 de afweging gemaakt niet opnieuw lid te worden van het
Landelijk Platform Hoogspanning. Het schrappen van het lidmaatschap in 2017 maakte namelijk
onderdeel uit van het Financieel Herstelplan aan de Provincie om tot een sluitende
meerjarenbegroting te komen. Het College heeft besloten daar nu niet van af te wijken.
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Vraag 3.a. Is het college bereid tot een lobby bij de overheid om, eveneens het traject
van masten 30 – 34, ook mast 23 en 26N op te laten nemen in de ( huidige)
subsidieregeling?
Vraag 3.b. Zo nee, waarom niet?
Antwoord. Het College heeft in 2018 het Ministerie gemotiveerd verzocht een groter deel van het
tracé in Voorschoten op te nemen in de Regeling Verkabeling. Helaas heeft het Ministerie het
verzoek afgewezen. Alle landelijke tracés zijn getoetst aan vooraf opgestelde criteria. Alleen tracé
30-34 past binnen deze criteria. Uitzonderingen worden niet gemaakt om de regeling betaalbaar te
houden.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
Gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
Burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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