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Geadviseerd besluit
1. Uit de reserve “Ondergronds brengen hoogspanningsleiding” een budget van € 110.000
beschikbaar te stellen ten behoeve van het verwijderen van de hoogspanningsleiding over
Oostendam. En dit te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2022.
2. Na afronding van het project de reserve op te heffen en bij het eerstvolgende P&C product het
restant toe te voegen aan de algemene reserve.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Door de Rijksoverheid is op basis van het voorzorgbeginsel ingezet op verkabeling c.q. verplaatsing
van hoogspanningsleidingen over bebouwd gebied. Verplaatsing kan in specifieke gevallen ook
inhouden dat een specifieke leidingdeel wordt verwijderd en de stroomvoorziening door herroutering
over andere, bestaande, leidingen gaat lopen.
In onze gemeente betreft dit de hoogspanningsleiding van Stedin die loopt over Oostendam. Het tracé
wat in aanmerking komt is met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aangewezen en loopt
vanaf het opstijgpunt in Hendrik-Ido-Ambacht tot aan de eerste mast buiten Oostendam. Ook de
gemeentelijke bijdrage in de kosten is met een AMvB wettelijk vastgelegd. Op basis van de
regelgeving is in februari 2020 door het college aan Stedin verzocht het project rond het aanpassen
van de hoogspanningsleiding op te starten.
Stedin heeft op basis van het verzoek diverse mogelijkheden bezien en is tot de conclusie gekomen
dat de hoogspanningsleiding verwijderd kan worden over de totale lengte. Hiermee verdwijnt de
leiding ook volledig uit de Gorzen. Uiteraard vergt deze aanpak een forse voorbereidingstijd, zo moet
met Rijkswaterstaat afstemming worden gezocht rond de afsluiting van de A15 bij het verwijderen van
de kabels.
Beoogd effect
Door het verwijderen van de hoogspanningsleiding komt een eind aan de ongewenste situatie van
bewoning onder een leiding.
Relatie met beleidskaders
Verwijdering van de hoogspanningsleiding is een direct gevolg van Rijksbeleid.
Argumenten
1.1 Beschikbaar stellen van budget is een raadsbevoegdheid
Door middel van een raadsbesluit d.d. 10 september 2015 is de “Reserve Ondergronds brengen
hoogspanningsleiding” ingesteld voor het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding over
Oostendam. Door Stedin is besloten de leiding nu te verwijderen in plaats van ondergronds te
brengen. Hiervoor is budget nodig dat gedekt kan worden door een onttrekking uit de reserve. Het
beschikbaar stellen van budgetten en inzetten van reserves vallen onder het budgetrecht van de
gemeenteraad.
2.1 Restant reservering valt vrij
De uiteindelijke bijdrage aan de aanpassing van de leiding valt aanzienlijk lager uit dan de eerder
geraamde kosten die in de reservering zijn opgenomen. Het restant van de reservering kan dan ook na afronding van het project en afwikkeling van de financiële administratie - worden toegevoegd aan
de algemene reserve, waarna de “Reserve Ondergronds brengen hoogspanningsleiding” kan worden
opgeheven.
Overleg gevoerd met
Stedin.
Kanttekeningen
N.v.t.
Uitvoering/vervolgstappen
De uitvoering van de werkzaamheden wordt door Stedin gecoördineerd en zullen naar verwachting in
maart/april zijn afgerond. Wel zal er vanuit de organisatie toezicht gehouden worden op de
werkzaamheden en zal ook in samenspraak met Stedin het communicatietraject opgezet worden.
Evaluatie/monitoring
Na afloop van de werkzaamheden vindt afsluitend overleg met Stedin plaats en vindt oplevering van
de gemeentelijke terreinen plaats.
Financiën
De werkzaamheden zijn door Stedin aanbesteed, waarbij de kosten voor het deel van de
hoogspanningsleiding over Oostendam € 428.638,43 bedragen. Op basis van de AMvB komt 20% van
deze kosten voor rekening van de gemeente Ridderkerk, wat neer komt op € 85.727,69.
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Voor de overige kosten (communicatie, plan en toezicht) wordt rekening gehouden met een bedrag
van € 24.000,-- waardoor er een totaal budget gevraagd wordt van afgerond € 110.000,-.
Dit bedrag valt ruimschoots binnen de reserve Ondergronds brengen hoogspanningsleiding van €
880.000,-. Na afronding van het project kan het restant van deze reserve ter grootte van naar
verwachting € 770.000,- worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.
Doordat door Stedin nu gekozen is voor het verwijderen van de leiding vallen de kosten aanzienlijk
lager uit. Bij het ondergronds brengen van de leiding zou waarschijnlijk de totale reserve moeten
worden ingezet.
Juridische zaken
N.v.t.
Duurzaamheid
Door het verwijderen van de hoogspanningsleiding wordt het leefklimaat in Oostendam verbeterd. Ook
de recreatiemogelijkheden in de Gorzen wordt hierdoor positief beïnvloed.
Communicatie/participatie na besluitvorming
In samenspraak met Stedin wordt de communicatie uitgevoerd richting o.a. het wijkoverleg en
inwoners in het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Verwijderen
hoogspanningsleiding HendrikIdo-Ambacht naar Slikkerveer

Gemeenteraad:
27 januari 2022

Zaaknummer:
423378

Commissie samen wonen
13 januari 2022

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 7 december 2021,
gelet op
•
•
•

Electriciteitswet 1998
Besluit Verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen
Besluit Aanwijzing delen hoogspanningsnetten ex art. 22a Elektriciteitswet 1998;

BESLUIT:
1. Uit de reserve “Ondergronds brengen hoogspanningsleiding” een budget van € 110.000
beschikbaar te stellen ten behoeve van het verwijderen van de hoogspanningsleiding over
Oostendam. En dit te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2022.

2. Na afronding van het project de reserve op te heffen en bij het eerstvolgende P&C product het
restant toe te voegen aan de algemene reserve.
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