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EZ probeert in de komende week na te gaan of en zo ja gemeenten bereid zijn om 25 % bij te 
dragen in de kosten van verkabelen.  
Minister Kamp houdt vast aan de bijdrage van 25 %. De internetconsultatie van de opvolger van de 
wet STROOM is geweest; thans is EZ bezig met het verwerken van de reacties.  
In de wet STROOM wordt de mogelijke aanpassing van de transporttarieven geregeld; in een nog 
op te stelen AMvB wordt de bijdrage van lagere overheden geregeld. In vervolg op een eerder 
overleg en op basis van een interpretatie van het door twee kamerleden ingediende amendement is 
een voorstel gemaakt om de 25 % bijdrage via andere criteria te verdelen over deelnemende 
gemeenten.  
Uitdrukkelijke eis van EZ hierbij is, dat per saldo de gemeentelijke bijdrage 25 % is en blijft.  
Recent is toegevoegd aan het verkabelen: het verplaatsen van een bovengrondse 
hoogspanningsverbinding (indien verkabelen geen optie is).  
Als mogelijkheid om gemeentelijke inkomsten te genereren, wordt verwezen naar hogere OZB-
inkomsten, omdat de waarde van de woningen nabij een hoogspanningsverbinding stijgt na 
verkabeling. Het is voor de aangemerkte gemeenten mogelijk om gratis een quick scan door 
TenneT te laten uitvoeren.  
 
Op 9 juni a.s. wordt gestreefd om te peilen hoe groot de belangstelling van de gemeentes is (en de 
bereidheid om circa 25 % te betalen), als mede of de provincies bereid zijn om een financiële 
bijdrage te betalen. Desgevraagd geeft de provincie Brabant aan dat een recent standpunt van een 
gedeputeerde over een financiële bijdrage niet bekend is: zij zegt toe dat voor het eerstkomende 
overleg, zijnde 9 juni 2016, deze vraag zal worden voorgelegd aan MT en gedeputeerde. EZ wil ook 
graag dat alle provincies een standpunt innemen.  
 
Wel is bekend, dat de provincie Brabant de gemeenten wil ondersteunen bij contacten, lobby, etc.  
In een brief van eind 2014 is door de provincie namens 10 gemeenten aangegeven, dat zij in 
afwachting is van een wettelijke regelgeving en is per gemeenten een kostenindicatie aangegeven.  
 
Vragen/ opmerkingen die zijn gesteld:  

 Het voorzorgsbeginsel is en blijft niet van toepassing op ondergrondse 
hoogspanningsverbindingen!?  

 Het is niet mogelijk om bij onderuitputting van de pot uitkopen ( € 140.0 mln.) dit over te 
hevelen naar de pot verkabelen. Antwoord nee is niet mogelijk: verkabelen gaat voor 75 % 
via verhogen transporttarieven (d.i. geen reservering); reservering voor uitkoop lijkt op 
voorhand niet toereikend.  

 Wat zijn de investeringskosten, m.a.w. over welke kosten wordt de verdeling 75 – 25 % 
toegepast? De kosten van herinrichting openbaar gebied, plankosten, procedurekosten zijn 
fors. In eerste instantie meldt EZ dat uitsluitend de “projectkosten” die TenneT maakt voor 
het verkabelen, hiertoe behoren. Later geeft B. Muller aan, dat hij dit binnen EZ bespreekt. 

 Naar verluidt is de 150 kV-lijn in het zuiden van Nederland aan optimalisatie/vervanging toe; 
TenneT mag geen reserveringen doen. Is het mogelijk dat TenneT via de reguliere weg 
investeringsvolume aanvraagt om delen van de 150 kV-lijn te vervangen, c.q. te 
optimaliseren, zodat deze kosten niet drukken op de verkabelingskosten  

 


