
23-06-2021 inspreken namens gemeenteraad Zutphen bij PS van Gelderland 
  
 
Voorzitter en geachte leden van Provinciale Staten in Gelderland. 
Mijn naam is Hein Brunsveld uit Zutphen. Ik spreek vandaag namens de volledige gemeenteraad van 
Zutphen; ik spreek namens 11 fracties en 29 raadsleden. 
Hartelijk dank voor de gelegenheid om vandaag een paar woorden tot u te richten, maar nog veel 
meer dank voor het indienen en zeker het aannemen van de motie 26 met de titel: 
Hoogspanningslijnen: verkabelen een kwestie van doen! (met een uitroepteken er achter). Dat roept 
wat mij betreft op tot actie. En dat zien we graag in Zutphen. 
 
Nut en noodzaak van verkabelen staat heel duidelijk beschreven in deze motie, en dat is de 
afgelopen week opnieuw actueel geworden door het omvallen van 4 masten in Oldenbroek. 
Gelukkig zonder persoonlijk letsel 
In Zutphen en Warnsveld zit de schrik er al goed in vanaf 2005, toen in onze gemeente een 
hoogspanningskabel is geknapt en op een woning terecht is gekomen. Ook toen gelukkig zonder 
persoonlijk letsel. 
De schrik zit er goed in bij de bewoners van circa 1.000 woningen die dicht bij de kabels staan.  
De schrik zit er goed in bij de ongeveer 2.500 inwoners die wonen in een strook met een 
elektromagnetisch veld waarvan de Gezondheidsraad zegt dat daar beter geen kinderen kunnen 
wonen. 
 
De gemeenteraad van Zutphen neemt de zorgplicht voor haar inwoners zeer serieus en heeft daarom 
unaniem besloten dat de kabels onder de grond moeten. 
We nemen onze verantwoordelijkheid, want het gaat over de veiligheid én gezondheid van de 
inwoners van Warnsveld, de inwoners van Zutphen, en daarmee de inwoners van Gelderland, en dat 
zijn ook uw inwoners!  
 
En de raad van Zutphen is bereid om hierin te investeren. 
Maar de vraag is of de gemeente dat op eigen kracht kan? Dat geldt niet alleen voor Zutphen maar 
ook voor de andere 8 gemeenten genoemd in de motie.  
De kosten voor het verkabelen zijn enorm en gelukkig betaalt de rijksoverheid 80% van de kosten. 
Maar die overige 20% moet decentraal opgebracht worden.  
In het geval van de gemeente Zutphen betreft het naar verwachting een bedrag van zo'n 4,5 mlj. die 
decentraal opgebracht moet worden. 
 
Ik wil heel eerlijk zijn: voor de gemeente Zutphen is het een utopie om dit bedrag in haar eentje te 
kunnen ophoesten.  
Daarom zijn we ook zo blij dat met "decentraal" gemeenten én provincies bedoeld worden. 
Daarom zijn we ook zo blij met de door u aangenomen motie. 
Want u verzoekt GS om twee punten op te pakken: 
 
1. in overleg te treden met de betreffende gemeenten; ik ben blij om te melden dat gebeurt; er vindt 
overleg plaats. 
2. te komen met een voorstel voor een passende bijdrage van de provincie aan de verkabeling. Dat 
tweede punt behoeft nog wel enige aandacht wat ons betreft. 
Ik heb begrepen dat er ook over geld is gesproken; een bijdrage. Daar zijn we aan de ene kant blij 
mee, want tot een paar weken geleden hadden we niets. 
Ik ken het precieze bedrag niet, maar ik weet wel dat het geen passende bijdrage is. Meer een 
druppel op de spreekwoordelijke gloeiende plaat. 
 



Ons voorstel is om een eenvoudige, eerlijke en eenduidige verdeling te hanteren. Te gebruiken bij 
alle Gelderse gemeenten genoemd in de motie. Die decentrale bijdrage wordt eerlijk gedeeld door 
de provincie en de gemeenten. Dat betekent in ons geval 10% van de totale kosten voor rekening van 
de gemeente Zutphen en 10% voor rekening van de provincie Gelderland. Die verdeling sluit ook aan 
bij de bestaande werkwijze in de provincies Overijssel en Utrecht. 
 
Geachte Statenleden, tot slot: wij willen u dringend oproepen om GS te houden aan de door u 
aangenomen motie en te zorgen voor een passende bijdrage voor het verkabelen. Een passende 
bijdrage, conform de staande praktijk in de provincies Overijsel en Utrecht, waarbij de decentrale 
opgave in gelijkheid wordt opgebracht door de gemeente en de provincie.  
Want, alleen samen krijgen we de hoogspanningskabels er onder! 
 
  



 


