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Geacht college,
Op 6 oktober 2020 zonden wij u een brief, waarin wij onze teleurstelling uitspraken over de
beweegredenen van ons gemeentebestuur om hardnekkig te blijven volhouden dat het ondergronds
brengen van de hoogspanningskabels traject VB-LD 150, masten 30 - 34, geen issue is voor
Voorschoten .
Wij mochten -zoals hierboven staat aangegeven- een reactie ontvangen van de hand van de
Hij meldde ons dat het college begrip heeft
teamleider Ruimtelijke Advisering, de heer
voor onze teleurstelling en dat er geen sprake is van definitief afstel. Het college had gemotiveerd
verkabelen.
Dit lijkt wellicht enig perspectief te
gemaakt
om
niet
nu
te
een integrale afweging
bieden, maar tegelijkertijd houdt dit in, dat al ruim tien jaar geen enkele voortgang is geboekt in dit
dossier. Wederom bevestigt het college dat zij de mogelijkheden niet wenst te benutten die de
wetgever in de Elektriciteitswet biedt aan gemeenten om iets te doen aan hoogspanningsmasten en
-kabels die te dicht bij woningen zijn gesitueerd.
De afweging die u maakt in uw brief achten wij onbegrijpelijk en in strijd met de bedoeling van de
(Rijks)wetgever. Wij stellen dat hier wel degelijk sprake is van een issue voor de gemeente
Voorschoten . Het betreft hier een 150 Kilovolt verbinding die door de Rijksoverheid bij besluit van de
Minister van Economische zaken 1 is aangewezen om te worden verkabeld . Uw stelling dat hier geen
afdwingbare wettelijke plicht tot verkabeling is moge juist zijn, een verwachting van direct getroffen
bewoners dat een verantwoordelijk gemeentebestuur handelend optreedt, bestaat wel.
Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar de inhoud en betekenis van de 'gemotiveerde en integrale
afweging'. Als de wet de bevoegdheid aan colleges geeft verzoeken in te dienen om door de wet
aangegeven trajecten te verkabelen en het desbetreffende college daar geen gebruik van maakt,
moeten er zeer goede redenen voor een gemeentebestuur zijn om helemaal niets te doen. Wij lezen
die niet in uw brief. Wij zijn van mening dat de wetgever die integrale afweging in 2018, bij de
wijziging van de wet, reeds heeft gemaakt en dat een gemeentebestuur, in mede-bewind, gevolg
geeft aan de geboden opening tot (zwaar gesubsidieerde ?) verkabeling. Uw volgehouden keuze om
af te zien van welke mogelijkheid dan ook tot verkabeling achten wij in strijd met uw plicht als
1 Zie Staatscourant 2018, nr 59037
2 Deze subsidie betreft volgens onze gegevens thans 85%

verantwoordelijk gemeentebestuur. De enkele reden dat de gemeente Voorschoten thans niet over
de financiële mogelijkheden beschikt, achten wij daarvoor volstrekt onvoldoende. Sterker nog, als de
rijksoverheid mogelijkheden biedt voor te ondernemen activiteiten op het gebied van elektriciteits
transport met het oogmerk verbetering leefklimaat en dat voor het overgrote deel ook wil
financieren kan en mag het Voorschotense gemeentebestuur met zo'n magere motivering daar niet
zo maar aan voorbijgaan. Door deze mogelijkheid tot noodzakelijke verbetering van het leefklimaat
van direct betrokken bewoners voorbij te laten gaan, schaadt u hun door de wetgever uitdrukkelijk
erkende (gezondheids)belangen .
U kunt zich voorstellen dat wij met een jaloers oog kijken naar de daadkracht die het College van
B& W van de gemeente Oegstgeest op het tapijt legt in dit dossier.
Tenslotte merken wij nog het volgende op. In een voorgaande raadsperiode en tijdens de laatste
gemeenteraadsverkiezingen hebben wij als bewonersvereniging intensief contact gehad met alle
partijen vertegenwoordigd in de huidige raad. Wij namen daaruit mee dat er daadwerkelijk
onderzoek tot verkabeling zou worden verricht gelet op inhoud en strekking van artikel 22a
Elektriciteitswet en de daar op gebaseerde subsidieregelingen . Met begrip voor de financiële
omstandigheden van de gemeente hebben wij ook suggesties aangedragen om stap voor stap tot
verkabeling te komen, naar het voorbeeld van andere gemeenten . De eerste stap zou moeten zijn
overleg met de netbeheerder over de fasering van een haalbaarheidsonderzoek. Er dienen goede
redenen te zijn om van zo'n onderzoek af te zien; wij lezen die niet in uw brief. Wij dringen er dan
ook op aan, dat u uw besluit om zelfs geen onderzoek te willen doen te heroverwegen . Wij wijzen er
op dat leden van onze vereniging bij achterwege blijven van zo'n besluit direct in de belangen
worden geschaad zoals die door artikel 8 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens worden
beschermd.?
Namens de bewonersvereniging Het Wedde

3 Wij doelen hier op de jurisprudentie van het Europese Hof zoals die zich rond het zgn . voorzorgbeginsel heeft
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