
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Van : Het college
Aan : De raad
Datum : woensdag 7 juli 2021
Betreft : mantelbuizen door Leusden naar de Lapeerseweg

In een brief van 5 juli 2021, stelt de fractie van het CDA een aantal vragen over  
graafwerkzaamheden, leidingen en mantelbuizen.

Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de aanleiding en de bijbehorende 
antwoorden.

Aanleiding voor de vragensteller
De afgelopen weken hebben graafwerkzaamheden plaats gevonden en werden diverse 
buizen in de grond gelegd, deze route leek van Pon naar het buitengebied van Leusden te 
gaan.  Het lijkt of de route stopt op de Lapeerseweg.

Vraag 1
Wij willen graag weten waartoe die leidingen of mantelbuizen dienen?

Antwoord 1
Stedin is bezig met de energievoorziening van morgen zoals u in de bijlage, welke wij 
van de Stedin website hebben gehaald, kunt lezen.

Zaaknummer: L276559



Vraag 2
Wat is de precieze route? 

Antwoord 2
De route is van 50 Kv station op de Klokhoek via Zuiderinslag, Hamersveldseweg, 
Burg. van der Postlaan, Noorderinslag, Middenweg en Asschatterweg naar 
trafostation Lapeerseweg.
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Vraag 3
Wie heeft dit betaald?

Antwoord 3
In de provincie Utrecht is Stedin de netbeheerder voor o.a. de elektriciteitsnet.
Zij dragen ook de kosten van dit project. 

Gemeente Leusden verleent alleen toestemming om de kabels in een vastgesteld 
tracé in de openbare ruimte te leggen en houdt hier toezicht op.

Vraag 4
Waarom stopt de route op de Lapeerseweg?

Antwoord 4
Op de Laapeerseweg 1 staat een trafo station dat in overleg met de eigenaar van dit 
perceel verplaatst en vernieuwd gaat worden. Vanuit dit trafo station worden 
woonhuizen en bedrijven voorzien van stroom.

Vraag 5
Wordt er voorgesorteerd op grootschalige energie-opwek langs de Lapeerseweg? 

Antwoord 5
Dat is niet de insteek van dit project, zie bij antwoord op vraag 1.

Vraag 6
Zo ja is dat voor windenergie of zonne-energie?

Antwoord 6
n.v.t.

Voor de specifieke antwoorden op uw vragen verwijs ik u naar de bijlage en de 
klantenservice van Stedin  (https://www.stedin.net/klantenservice).
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