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Onderwerp: Verkabeling hoogspanningstracé Hoogezand 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Met raadsbrief, gedateerd 10 december 2018 en zaaknummer 2018-036325, hebben wij de 

raadsvragen van de fractie van D’66 beantwoord. Die raadsvragen hadden betrekking op de 

mogelijkheid om hoogspanningstracés te verplaatsen dan wel te verkabelen (onder de grond 

brengen). 

 

Aanleiding was een besluit van 6 november 2018 waarin de verantwoordelijke minister diverse 

hoogspanningsverbindingen heeft aangewezen die per 1 januari 2019 in aanmerking komen om te 

worden verplaatst. Voor deze gemeente is dat een deel van de lijn Kropswolde-Meeden die deels de 

wijken Woldwijck en De Dreven kruist. 

 

In die raadsbrief hebben wij aangegeven ons te beraden op de vraag of wij een vervolg willen 

geven aan dit landelijke besluit. 

 

Wij kunnen u melden, dat wij hebben besloten opdracht te verstrekken aan de netbeheerder, 

TenneT, voor het uitvoeren van een zogenaamd haalbaarheidsonderzoek voor dat deel van de 

verbinding, dat over een lengte van ca. 1,9 km de genoemde woonwijk kruist. 

In een dergelijk onderzoek worden de mogelijkheden van verkabeling en/of verplaatsing geschetst, 

samen met een globale inschatting van de kosten en de doorlooptijd van uitvoering. Nadat de 

resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bekend zijn, is het vervolgens aan de gemeente of zij 

daadwerkelijk uitvoering aan de verkabeling en/of verplaatsing willen geven. 

 

Bij TenneT is de vraag neergelegd wat de kosten van een haalbaarheidsonderzoek zijn. Geantwoord 

is dat de kosten van een dergelijk onderzoek tussen de € 80.000 en € 100.000 liggen. Hier geldt dat 

20% daarvan voor rekening van de gemeente is.  
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In een offerte wordt het juiste bedrag doorgegeven. Voor het uitvoeren van een 

haalbaarheidsonderzoek is na opdracht een tijdsbestek van ca. 9 maanden nodig. Hieraan gaat nog 

wel een offerte- en opdrachttraject aan vooraf.  

 

Wij meenden er goed aan te doen u van ons besluit op de hoogte te stellen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


