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Geachte leden van Provinciale Staten Gelderland, 
 
 
Op 14 april a.s. bespreekt u de Kadernota Midterm review Coalitieakkoord Samen voor Gel-
derland 2019-2023. In dat verband willen wij graag aandacht vragen voor de voortgang van 
verkabeling in de gemeente Zutphen.  
 
Al jaren onderstrepen wij de urgentie van verkabeling. Provincies en gemeenten hebben daarin 
een gedeelde verantwoordelijkheid. Verkabeling is een gezamenlijk belang.  
 
Wij stellen vast dat Gedeputeerde Staten onvoldoende aandacht heeft voor de risico’s van hoog-
spanningslijnen. Verkabeling draagt bij aan een gezonder en veiliger omgeving in de provincie 
Gelderland, zo ook in de gemeente Zutphen. De rijksoverheid onderschrijft deze visie ook en 
heeft de gemeente Zutphen samen met de gemeenten Arnhem, Ede, Ermelo, Hattem, Linge-
waard, Overbetuwe, Wageningen en Apeldoorn aangewezen als risicogemeenten. Hier is 
sprake van een groot maatschappelijk vraagstuk dat een oplossing verdient. 
 
Gedeputeerde Staten, in de persoon van de heer Kerris, heeft nota bene in het debat op 8 april 
jl. over de ruimte en de regels bij de omgevingsvisie uitgesproken dat we moeten gaan kijken 
door een ‘multifocale bril’. Dit impliceert dat het provinciaal bestuur samen met inwoners en 
gemeenten gaat zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.  
 
Wij constateren dat de provincie Gelderland in de Kadernota MTR aandacht heeft voor econo-
misch herstel en perspectief en voor de risico’s van klimaatverandering, van verkeer, van Co-
rona en van allerlei vormen van criminaliteit. De risico’s van hoogspanningslijnen missen wij 
hier. De provincie Gelderland zou verkabeling in de negen aangewezen en hierboven genoemde 
gemeenten nadrukkelijker een kader moeten bieden. En ook aan de tijdelijke regeling van het 
Rijk van 80% subsidie; die kans moet de provincie Gelderland nu benutten.   
 
Wij zijn van mening dat de provincie Gelderland nadrukkelijker: 
- de risico’s van bovengrondse hoogspanningslijnen in de provincie in beeld zou moeten 

brengen; en 
- de mogelijkheden tot verkabeling. 
 
Wij staan daarin niet alleen. Ook de inwoners van de provincies Utrecht en Overijssel hebben 
laten horen dat het hun grote wens is dat de hoogspanningskabels onder de grond verdwijnen. 
In Veenendaal en Raalte is dat ook gehonoreerd en wordt er steun verleend aan het ver-kabelen 
(zonder tegenprestaties te eisen!) 
 



In de gemeente Zutphen is raad breed een motie aangenomen om hoe dan ook de kabels onder 
de grond te brengen. Op besluit van de raad is de procedure van verkabeling in gang gezet. 
Maar voor deze gemeente is dit wel een heel zware last. Wij zoeken daarvoor steun bij de 
financiering hiervan. 
 
Naar schatting is voor de verkabeling in de negen aangewezen Gelderse gemeenten ongeveer 
een bedrag van €10 miljoen gemoeid.  Gedeputeerde Staten willen €200 miljoen extra investe-
ren. Verkabeling zou onderdeel van die investeringen moeten zijn.  
 
Hierbij dus een oproep aan u als provincie Gelderland in gesprek te gaan met betreffende ge-
meenten en de subsidie van 80% van het Rijk te benutten. Eén ding is zeker, u bewijst hiermee 
een grote dienst aan de inwoners van deze gemeenten in het algemeen, en die in de gemeente 
Zutphen in het bijzonder. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Frans Manders: PvdA Zutphen-Warnsveld 

 
Dolf Logerman: GroenLinks 

 
Abel van Dijken: Christen Unie 
 

 
Yvonne ten Holder: D66 
 

 
Hans Boersbroek: Stadspartij Zutphen-Warnsveld 



 
Rick Verschure: Burgerbelang Zutphen-Warnsveld 
 

 
Hein Brunsveld; CDA Zutphen-Warnsveld 
 

 
Petra Akkermans: KiesLokaal Zutphen-warnsveld 
 

 
Nils Müller: SP Zutphen-Warnsveld 
 

 
Bert Jansen: Bewust ZW 

 
Antje van Dijk: VVD Zutphen-Warnsveld 


