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Infrastructuur 

in en rond Acht

Hoogspanningslijnen
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● Een kentering inzake de hoogspanningslijnen
– Het eindhovens dagblad gaf aan “

● daarmee hebben VVD, Groen Links en PvdA een handreiking 
gedaan naar het CDA“

● Ze doen een aantal andere partijen tekort. ( LPF )

– De capaciteit moet omhoog en als er dan toch geld in moet 
dan maar onder de grond zegt nu het hele college.

– Nu maar hopen dat na 16 maart er geen draai gemaakt 
wordt
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● Er is een budget voor een Tennet studie beschikbaar 
gesteld
– Tennet heeft een prioriteitenlijst
– Dit project staat begrijpelijk nog niet bovenaan

● Het zal dus nog wel even duren.
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• Deze hoogspanningslijn heeft een totale lengte van 
circa zeven kilometer

– Acht: 2 kilometer waarvan 1 km door bewoond gebied
– Grote Beek:  0,7 kilometer door onbewoond gebied

– Grote Beek – Huizingalaan: 1 km waarvan 0,7 kilometer 
door bewoond gebied

– Huizingalaan – Kennedylaan: 1 km door bewoond gebied

– Kennedylaan – Dommeldal: 1 km door bewoond gebied
– Dommeldal: 2 km door beschermd natuurgebied
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• Er is TU studie geweest met  de vraag
– Wat kost het. 

● Na aftrek van subsidie ~1 mln per kilometer
– Wat brengt het op

• Op bepaalde plaatsen: Niets

• Op veel plaatsen: Beter groen.

• Mogelijk extra bouwgrond.
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• Uit het onderzoek is gebleken dat er in de 
bovengrondse situatie voornamelijk nadelen zijn met 
betrekking tot 

– zichtbaarheid van de hoogspanningslijn,
– de invloed van het magneetveld op woningen 
– een lagere biodiversiteit. 
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• Het scenario verkabeling en verplaatsing levert de 
meeste maatschappelijke voordelen op. 

• Dat zou kunnen betekenen dat de kosten voor de 
verkabeling of verplaatsing deels gedekt kunnen 
worden door de mogelijkheden van nieuwbouw
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• In deze presentatie
– Gebied 1: Bedrijventerrein Kapelbeemd;
– Gebied 2: Regio Kerkdorp Acht;
– Gebied 3: Landgoed De Grote Beek;
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● Gebied 1: Bedrijventerrein Kapelbeemd
– Volgebouwd terrein.

– Particulier bezit.

– Geen mogelijkheden voor groen.
● De verkabeling van de hoogspanningslijn zal niets opleveren.
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● Gebied 2: Regio Kerkdorp Acht;
– 120 woningen minder binnen de magneetveldzone.

– Meer ruimte voor kwalitatief groen.

– Verbeteren uitzicht op openbare ruimte.

– Met bestemmingsplanwijziging en wijziging tracee.
● met de bestaande typologie van de woonwijk.
● kwalitatieve verbetering van het groen 
● in combinatie met nieuwe woningen.
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● Gebied 2: Regio Kerkdorp Acht;
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● Gebied 3: Landgoed De Grote Beek;
– Wanneer de hoogspanningslijn onder de grond gaat

● verbetering uitzicht binnen het Landgoed. 
● meer kansen uitbreiding Geestelijke Gezondheidszorg

– De verbetering van de zichtbaarheid en de openbare ruimte 
moeten de kosten rechtvaardigen.


