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GELDERLAND

Vergadering Provinciale Staten op 28 april 2021

[Motie (art. 33 Reglement van Orde)
Hoogspanningslijnen: verkabelen kwestie van doen!
Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 28 april 2021
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat:
Door het Rijk in samenspraak met gemeenten, provincies en netbeheerders beleid is ontwikkeld ten aanzien
van wonen in de nabijheid van bestaande hoogspanningslijnen.
Het beleid heeft tot doel omwonenden te ontlasten van bestaande hoogspanningsverbindingen.
Binnen bevolkingskernen hoogspanningslijnen op initiatief van een gemeente en/of de provincie kunnen
worden verplaatst of onder de grond gebracht (met uitzondering van hoogspanningslijnen van 220 en 380 kV).
Op 8 november 2018 is door de Minister van Economische zaken en Klimaat een besluit gepubliceerd waarin
delen van hoogspanningsnetten die voor verkabeling in aanmerking komen zijn opgenomen.
Dat delen van hoogspanningsnetten die gelegen zijn in de gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Ede, Ermelo,
Hattem, Lingewaard, Overbetuwe, Wageningen en Zutphen in de lijst die op 8 november is gepubliceerd zijn
opgenomen.
het kader van de consultatiebijeenkomst die op 10 april heeft plaatsgevonden zijn verschillende reacties uit
Zutphen en Apeldoorn ingediend om aandacht te vragen voor de risico’s van hoogspanningslijnen;
Voor de provincie vanuit ambitie Gezond, veilig, schoon en welvarend het bieden van een veilige en gezonde
leefomgeving voor inwoners en bedrijven uitgangspunt is.
De gemeenten in Gelderland onder zware financiële druk staan.
Er tegen de achtergrond van de provinciale ambitie m.b.t. veilige en gezonde leefomgeving reden is om
gemeenten in het kader van de verkabeling de -financieei- helpende hand te bieden
Spreken uit dat:
Het van belang is om omwonenden In Gelderland te ontlasten van zoveel mogelijk bestaande
hoogspanningsverbindingen.
Verzoeken GS om:
1.

In het kader van de op de stellen Perspectiefnota opnieuw c.q. verder in overleg met de eerder genoemde
gemeenten te gaan over een passende oplossing die de uitvoering van verkabeling voor 2030 mogelijk kan
maken.

2.

Voor de behandeling van de perspectievennota met een voorstei te komen over een passende bijdrage van
de provincie aan de verkabeling van hoogspanningslijnen in de genoemde gemeenten. .

en gaan over tot de orde van de dag.
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