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Geachte heer/mevrouw, 
 
In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft de gemeente gereageerd op het 
voorontwerp inpassingsplan en voorontwerp MER voor de nieuwe randstad 380 kV 
hoogspanningsverbinding. 
Op 11 mei is de officiële ter visie legging gestart van de ontwerpen van deze twee 
plannen.  
Ten opzichte van de voorontwerpen bevat het ontwerp inpassingsplan voor Leiderdorp een 
belangrijke wijziging: nieuw is de mogelijkheid om de 150 kV verbinding ter plaatse van de 
kruising met de A4 en de HSL ondergronds aan te leggen. 
Daarnaast is ook gereageerd op de vooroverlegreactie van de gemeente. 
Een en ander vormt voor ons reden om een officiële zienswijze in te dienen. 
 
De zienswijze heeft betrekking op de optie om ter hoogte van de kruising met de A4 en de 
HSL de 150 kV verbinding eventueel ondergronds te leggen en het afwijzen van het 
compensatiebeginsel, zoals geschetst in de vooroverleg reactie.  
 
1. Optie 150 kV verbinding ondergronds bij kruising A4/HSL. 
Het eventueel ondergronds leggen van de 150 kV verbinding bij de kruising met de A4 en 
HSL vormt zoals aangegeven sinds kort een punt van onderzoek. Daarover is ook overleg 
geweest met Tennet.  
Leiderdorp is van mening dat indien bij de kruising met de A4/HSL voor ondergrondse aanleg 
wordt gekozen, de route tot en met de ondergrondse aansluiting in Rijnwoude volledig 
ondergronds moet worden aangelegd, om zo onnodige verstoring van het landschap met 
extra stijgpunten te voorkomen. Het inpassingsplan laat echter de mogelijkheid open om 
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alleen ter hoogte van de kruising ondergronds te gaan, hetgeen voor Leiderdorp niet 
aanvaardbaar is.  
Daarnaast blijven wij van mening dat volledig ondergrondse aanleg, ook van de 380 kV 
verbinding, de beste oplossing zou zijn. Niet voor niets is in deze polder voor de HSL in een 
Groene Hart tunnel geïnvesteerd.  
 
2. Compensatiebeginsel. 
Het verzoek van Leiderdorp om de landschappelijke aantasting van de polder als gevolg van 
de wintrackmasten in plaats van de open vakwerkmasten te compenseren, door bijvoorbeeld 
te investeren in maatregelen uit de gebiedsvisie "Polder Achthoven", is afgewezen vanwege 
het feit dat er geen sprake is van een nieuwe doorsnijding. De verandering van de masten op 
zich is onvoldoende aanleiding voor een compensatieplicht. 
Het is inderdaad waar dat er geen sprake is van een nieuwe doorsnijding, maar hiermee 
wordt erg makkelijk als een gegeven geaccepteerd dat de karakteristieke en vanuit 
cultuurhistorisch oogpunt aanvaarde vakwerkmasten worden vervangen door moderne witte 
pilaren, die volstrekt niet passen in het oorspronkelijke landschappelijke beeld.  
Een goede landschappelijke inpassing van deze masten in het open polderlandschap is niet 
mogelijk. 
Vandaar dat wij nogmaals een beroep doen op het compensatiebeginsel, vanuit het principe 
dat daar waar bepaalde waarden noodgedwongen moeten worden aangetast, er ook gekeken 
wordt naar alternatieve compensatie mogelijkheden. Zoals gemeld valt daarbij voor 
Leiderdorp te denken aan de mogelijkheden die er liggen om te investeren in elementen uit de 
gebiedsvisie voor de “Polder Achthoven”, waarin Leiderdorp het beleid heeft vastgelegd om 
het open en groene karakter van deze polder te beschermen. 
 
Voorbehoud aanvulling zienswijzen. 
Omdat de zienswijzen uiterlijk 21 juni ingediend dienen te zijn en onze raad pas op 2 juli 
vergadert wordt deze zienswijze ingediend op basis van bespreking in de commissie Ruimte 
van 19 juni, onder het voorbehoud van wijziging c.q. aanvulling op basis van de 
raadsbehandeling. 
 
Contactgegevens. 
Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met de heer F. van Dieten. Hij is 
telefonisch bereikbaar onder nummer 071-545 99 04 of per email: fvdieten@leiderdorp.nl. 
 
Hoogachtend, 
namens de raad van Leiderdorp, 
 
de griffier,    de voorzitter, 
 
 
mw. J.C. Zantingh   L.M. Driessen-Jansen 
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