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Betreft: Start onderzoek ondergronds brengen hoogspanningsleiding Oostendam 

Geachte raadsleden, 

Rond de aanwezigheid van de hoogspanningsleiding over de woningen in Oostendam zijn we met de 
bewoners in gesprek om deze leiding ondergronds te brengen. Nu het rijk de AMvB Verkabeling en 
verplaatsing hoogspanningsleidingen heeft vastgesteld met als ingangsdatum 1 januari 2019 kunnen 
concrete stappen worden gezet. 

Onderzoek 
Eén van deze stappen is het onderzoek naar de meest optimale ligging van de aan te leggen 
ondergrondse leiding. Voor ondergrondse leidingen is er geen formele waarde rond de 
magneetveldsterkte waaraan getoetst kan worden. Op basis van het voorzorgbeginsel, zoals gehanteerd 
wordt door het rijk bij de projectie van bovengrondse leidingen, kiezen wij er voor de grens gelijk te 
houden aan deze waarde. Concreet houdt dit in dat op de gevel van de woningen geen hogere 
magneetveldsterkte mag optreden dan 0,4 microTesla. 

Uit het onderzoek, dat met name uitgevoerd zal worden als bureauonderzoek, komt een meest optimale 
ligging binnen de gestelde randvoorwaarde. De inwoners van Oostendam zullen van dit onderzoek 
nauwelijks iets merken, hooguit dat er een landmeetploeg wat metingen kan komen doen. 

Financiën 
Uw raad heeft op 10 september 2015 een reserve ter grootte van€ 880.000,-- ingesteld voor dit project. 
De kosten voor het onderzoek ter grootte van€ 11.016,-- zullen na de definitieve beschikbaarstelling van 
het krediet aan dit krediet ten laste worden gebracht. Gebaseerd op de van kracht zijnde AMvB wordt het 
eerste onderzoek nu opgestart. Voor wat betreft de uiteindelijke kosten komt een vast bedrag, gebaseerd 
op de AMvB voor rekening van de gemeente, de overige kosten worden gedragen door de netbeheerder. 

Op basis van het gegeven dat de AMvB uitgaat van een bijdrage door de gemeente van€ 975.000,-- per 
kilometer nieuw tracé is inschatting dat de gemeentelijke bijdrage voor het nieuwe tracé binnen de 
reserve zal blijven. 
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Informatie aan inwoners 
Gelijktijdig met deze raadsinformatiebrief zijn de inwoners van Oostendam schriftelijk geïnformeerd. Rond 
de voortgang van het project informeren we de inwoners van Oostendam bij het reguliere wijkoverleg. 

Vervolg 
Met de resultaten van het onderzoek gaan we het gesprek met Stedin als leidingbeheerder aan om te 
komen tot een definitieve planopzet en planning. Bij deze opzet worden ook de kosten begroot. 
Op basis van deze kostenopzet zal het concrete voorstel tot beschikbaar stellen van het krediet aan uw 
raad worden voorgelegd. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethou 

dhr. H.W.J. Klaucke 


