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De heer H.Willems
Jan Deckersstraat 25d
5591HN Heeze

Betreft elektromagnetische strallng Hoogspanningsleidingen uitbreidingsplan vlerde
fase Acht Zuid Jan Gielenlaan 34

Geachte heer Willems,

In uw brief van 10 september [l, stelt u de volgende twee onderwerpen aan de orde in
relatie tot uw onder de hoogspanningslelding in Acht Noord gelegen woning.

7. Gaat de gemeente actief gebruik maken van de door bet rijk in bet voorjaar van
2013 opgestelde saneringsregeling, en de leiding snel onder de grand brengen?

De saneringsregeling van het rijk geldt in principe voor het verkabelen (onder de
grond brengen) van de hoogspanningslijn in nagenoeg geheel Noord Elndhoven.
Daartoe behoort ook het gedeelte ter hoogte van uw woning. De regeling gaat in per
1 januari 2017 gedurende vijf jaar, en geldt alleen als de gemeente zelf 25% bijdraagt
in de kosten.
Ik heb mij de afgelopen jaren ingezet om het rijk te bewegen met een
saneringsregeling te komen. Ik ben verheugd dat die er nu is.lk ben vanwege de
gestelde financiele randvoorwaarden echter bezorgd over het felt of de regeling ook
het beoogde resultaat zal brengen .:
Verkabelen vergt immers een eigen bijdrage van de gemeente van 25%. De omvang
van de problematlek in Eindhoven is ten opzichte van de rest van Nederland relatlef
groot, hetgeen per saldo een grote eigen bijdrage vergt. Ik zal onze zorgen daarover
(naar verwachting met de andere Brabantse grote steden en de provinde) op korte
termijn blj de minister kenbaar maken.
Of de gemeente gebruik kan maken van de rijksregeling is afhankeJijk van de
uiteindelijk benodigde gemeentelijke bijdrage. Daarover zat de gemeenteraad een

- beslult moeten nemen. Voordat ik de raad een concreet voorstel kan doen dienen de
meerwaarde van de maatregel en de 2'!'.~~!.l9_"a.nd.ee.i.9.~I'!..~ij~r.~9~_~~.~~r.~~.n__

,. 9.!!_~a~tifice~r~. De ultkomst ervan zal volgens de door de gemeenteraad bepaalde
systematiek worden beoordeeld in de jaarlijkse gemeentebrede afweging rondom
Meerjaren Investerlngs Programma (MIP). Ik verwacht op zijn vroegst medio 2015
definitief ultsluitsel op uw vraag te kunnen geven.
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2. U stelt de gemeente aansprakelijk voor geleden schade, die in uw ogen is ontstaan
doordat u uw (sinds 2008 te koop staande) woning, vanwege de aanwezigheid
van de hoogspanningleiding, niet verkocht krijgt.

Ik vlnd het vervelend dat de verkoop van uw woning stagneert. Mogelijk verbetert de
situatie in het geval de hoogspanningslijn kan worden verkabeld.
Op het moment van beslultvorming over het betreffende bestemmingsplan is echter
voldaan aan de toen geldende eisen voor de ruimtelijke inrichting van het gebied.

{ Planschade is rn.l. niet aan de orde omdat de hoogspanningslijn al aanwezig was
voordat de woningen werden gerealiseerd.
Tennet is verantwoordelijk voor het landelijke hoogspanningsnet hoger dan 110 kV.
Voortsehrijdend inzieht maakt dat het rijk nu onder eigen verantwoordelijkheid met
een saneringsregeling voor hoogspanningslijnen is gekomen.

Samenvattend eonstateer ik dat van eventuele aansprakelijkheid van de gemeente
geen sprake kan zijn.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge'informeerd.

Hooqachtend, __ r--ft-r-tr--;----..,

Ir. R.TJ. Rijnen
hoofd sector Openbare Ruimte, VerI< er en Milieu
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