SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO)
Van

:

Johan Feenstra, PvdA

Datum indiening

:

11 februari 2022

Aan (keuze)

:

Het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Voortgang ondergronds brengen Hoogspanningskabels
Sneek-Noord

Wijze van beantwoording

:

Schriftelijk (binnen 30 dagen)

Datum tussenantwoord
(indien van toepassing)

:

Datum beantwoording

:

9 maart 2022

Toelichting:
De gemeenteraad heeft vorig jaar een besluit genomen over het ondergronds brengen van de
Hoogspanningskabel in Sneek (wijk Stadsfenne / Pasveer). Daarvoor is een voorbereidingskrediet van
150.000 euro beschikbaar gesteld. De uitvoering van de plannen had namelijk vertraging opgelopen zo
heeft het college de gemeenteraad en betrokken bewoners laten weten.
Vorig jaar is de “draad weer opgepakt” en heeft het college de gemeenteraad op vragen van de PvdA een
overzicht van de processtappen en doorlooptijden verstrekt. Dit was op 24 juni 2021. Naderhand heeft het
college de omwonenden d.m.v. een brief geinformeerd.
Als PvdA ontvangen wij nu vragen naar de stand van zaken van het project. Voor het doen van een
haalbaarheidsonderzoek was namenlijk een doorlooptijd van 6 maanden gepland. Die tijd is inmddels
verstreken. Het haalbaarheidsonderzoek zou afgerond moeten zijn.
Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen* te beantwoorden
1.

Omdat het project om de hoogspanningskabels ondergronds te brengen eerder al vertraging heeft
opgelopen, is het van belang nu goed “vinger aan de pols” te houden. Is het haalbaarheidsonderzoek
reeds afgerond?
Antwoord:
De voortgang van verkabelen van de hoogspanningskabels Sneek-Noord wordt meegenomen in de
periodieke Bestuursrapportage (Berap). In de Berap van december 2021 is opgenomen dat de
startbijeekomst voor het haalbaarheidsonderzoek op 11 oktober 2021 is geweest.
Op basis van de door Tennet aaangegeven doorlooptijd van 6 maanden betekent dit het
haalbaarheidsonderzoek in maart 2022 opgeleverd kan worden.
Over de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek heeft Tennet onlangs aangegeven dat de voortgang
van de haalbaarheidsstudie volgens de genoemde planning verloopt en half maart 2022 opgeleverd kan
worden.

2.

Zo ja? Wat zijn de uitkomsten en conclusies? Kunt u deze ook met de gemeenteraad en betrokken
bewoners in de wijken delen?
Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 1
Met het raadsvoorstel van 7 juli 2021 is toegezegd dat de bewoners via een info avond geinformeerd
worden over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek.

De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek worden ook in de Berap meegenomen en indien nodig
zal de raad via actieve info geïnformeerd worden.
3.

Zo neen? Wat waren de oorzaken en wat zijn de gevolgen van de vertraging voor de toekomstige fasen
van het project? Kunt u beide punten toelichten?
Antwoord:
Zie antwoord vraag 1

4.

Zo neen: wanneer verwacht u nu wel wanneer het haalbaarheidsonderzoek is afgerond?
Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 1

Tussenantwoord (indien van toepassing):

