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Onderwerp: Saneringsregeling rijk ten aanzien van Hoogspanningslijnen

Inleiding
Veel gemeenten hebben al enkele jaren gezamenlijk geijverd voor het onder de grond
brengen van hoogspanningslijnen in verstedelijkt gebied en het saneren van woningen direct
daaronder. Dit ter bevordering van een gezonde fysieke leefomgeving (Iagere magnetische
stralingsvelden; beperken emotionele en visuele hinder). De maatregel draagt bij aan een
duurzame leefomgeving.
De minister van EZheeft in het voorjaar van 2013 met de Tweede Kamer de contouren bepaald
voor een wettelijke saneringsregeling voor hoogspanningslijnen. Daarbij zijn bij veel burgers
verwachtingen gewekt. In Acht Noord heeft een aantal (36) bewoners recent een gezamenlijke
brief gestuurd aan de gemeente. Strekking ervan is dat zij verwachten dat gemeente
Eindhoven gebruik zal maken van de verkabelingsregeling en dat zij schadeloos gesteld willen
worden.
Gemeenten in Noord Brabant staan inhoudelijk achter de saneringsregeling. Zij hebben echter
grate bedenkingen met de voorwaarde van een eigen bijdrage van 25%. In Eindhoven gaat
het indicatief om een investering van 6 miljoen Euro. De voorwaarde van een eigen bijdrage
doet geen recht aan een eerlijke verdeling van lusten en lasten; bovendien gaat het argument
van de minister dat "vrijkomende gronden" (vanwege lagere magneetveldsterktes) voor
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te gelde kunnen worden gemaakt, niet op.
Wij gaan in overleg met het Rijk met als intentie een betere regeling voor verkabelen.
Dit is recent ook aanleiding geweest voor de betrokken elf gemeenten in Brabant en de
provincie Noord Brabant om een brief te sturen aan de minister van EZ.Dit is gedaan omdat
vraegtijdige bernvloeding van de te maken wet effectiever lijkt dan in de fase van
besluitvorming. Daarnaast is het primair aan het rijk (minister van EZen de Tweede Kamer) om
een redelijke en effectieve saneringsregeling te realiseren. In de brief zijn de Brabantse
bevindingen, zorgen en wensen verwoord. De brief is als bijlage toegevoegd.

BMotie/amendementltoezegging

Besluit van college van burgemeester en wethouders
1. Besluiten vooralsnog niet deel te nemen aan een saneringsregeling voor verkabelen van

~anningslijnen indien degemeente zelf25% van de kosten moetbijdrag-;n.- - -- -2. De raad per raadsinformatiebrief informeren.
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Argumenten/kanttekeningen
1.1De verdeling van fusten en fasten van verkabefen van hoogspanningsfijnen is onevenredig
• Hoogspanningslijnen behoren tot de primaire rijksinfrastuctuur van Nederland. Een

beperkt aantal gemeenten moet in de beoogde saneringsregeling onevenredig hoge
lasten dragen (fysieke aanwezigheid in verstedelijkt gebied; saneringsinvestering,
voorbereidingskosten), terwijl aile gemeenten in Nederland de lusten van
hoogspanningslijnen (stroom in huis) hebben.

• In Noord Brabant speelt 45% van de landelijke verkabelingsproblematiek in verstedelijkt
gebied.ln gemeente Eindhoven gaat het om het hoogste aantal woningen nabij
hoogspanningslijnen 2.000 (dit is 13%van het landelijke totaal),

• Het rijk wil 75% van de kosten voor verkabelen dekken door een opslag van 1,35 Euro per
aansluiting gedurende 50 jaar.lndien het rijk 100%van het verkabelen via wetgeving
versleutelt over aile huisaansluitingen, betekent dit een verhoging van 0,45
Euro/aansluiting.lndien een eigen bijdrage van 25% van gemeenten moet worden
omgeslagen op de eigen huisaansluitingen, zijn de lasten een factor 3 (in Eindhoven) tot
30 (in kleinere gemeente zoals Geertruidenberg) hoger.

• Ook bij een financiele bijdrage van 0% van de gemeente, heeft de gemeente nog een
grote bijdrage te leveren voor de noodzakelijke voorbereidingen (uren, kosten). Die
worden voor Eindhoven indicatief geraamd op 0,8 miljoen Euro.

1.2Het argument van de minister dat "vrijkomende gronden" meer waard zijn gaat niet op.
• Volgens de minister van EZzouden gemeenten de "vrijkomende gronden" met

herbestemming tot andere functies ten gelde kunnen maken. Oat argument blijkt in
Eindhoven de komende middellange termijn niet op te gaan.

13 Gemeente Eindhoven ziet de komende (vijf) jaren geen kansen om tinanciete baten te
realiseren van "vrijkomende qronden".

• De flnandele omstandigheden binnen gemeente Eindhoven zijn de afgelopen jaren
drastisch verslechterd. De flnanciele crisis heeft ertoe geleid dat de inkomsten drastisch
zijn afgenomen, en de structurele lasten de komende jaren steeds zwaarder gaan wegen.
De ruimte voor eigen nieuwe initiatieven is daardoor dramatisch afgenomen.

• Niet aile binnen de gemeente gewenste projecten kunnen jaarlijks worden gehonoreerd.
Het stell en van prioriteiten vindt plaats via de systematiek van Meerjaren Kosten-Baten
Analyse (en/of in het Meerjaren InvesteringsProgramma (MIP)).De eindbalans van
verkabelen is inhoudelijk positief. De baten bestaan uit een verbetering van de gezonde
leefomgeving door lagere elektromagnetische veldsterkte voor ruim 2.000 woningen
(= 4.500 inwoners), en beperken van visuele hinder. Erzijn echter geen flnanciele
opbrengsten als gevolg van het ten nutte maken van vrijkomende gronden. De benodigde
eigen bijdrage van de gemeente op basis van de in voorbereiding zijnde wet is naar
verwachting 6 miljoen Euro (investering en voorbereidingskosten). Oat is onevenredig
hoog.
N.R Bij ruimtelijke planvorming neemt de gemeente vanuit gezondheidsoverwegingen de
bestaande magneetveldzones (veldsterkte $. 0,41JT)van hoogspanningslijnen in acht. Ten
aanzien van de voorgenomen ultbreiding van basisschool Tweelingen in Woensel is dat
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enkele jaren geleden bijvoorbeeld reden geweest op zoek te gaan naar een andere
"unie'fokatie voor beide filialen van de school.

• De gewenste prioritaire ontwikkelingen binnen de gemeente voor de middellange termijn,
spelen op heel andere plekken in de stad (zie Structuurvisie) dan daar waar de mogelijk te
verkabelen hoogspanningslijnen aanwezig zijn. Er is vooralsnog geen enkele behoefte om
nabij de verkabelde hoogspanningslijnen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te gaan
initieren.

• De saneringsregeling gaat lopen van 2017 tot en met 2032. Mogelijk verbeteren de
marktomstandigheden, waardoor in een later stadium mogelijk baten kunnen worden
gerealiseerd op de "vrijkomende gronden".

1.4 Sanering buiten de looptijd.
Indien de gemeente buiten de looptijd van de regeling (2017 -2031) wenst te saneren, is dat
voor 100% eigen rekening. Er kan maatschappelijke druk ontstaan om tach mee te doen met
de regeling. - - - - - ~

Kosten en dekking
Als de gemeente gebruikwil maken van de nu in voorbereiding zijnde regeling (eigen bijdrage
25%), vergt dit een bijdrage in de investering van (indicatief) 6 miljoen Euro.

Ter inzage gelegde stukken

Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

secretaris
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