
 

 

 

 

 

‘s-Hertogenbosch, 8 oktober 2019 
 
Aan het college van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC ‘s-Hertogenbosch 
  
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde 
 
Betreft: bovengrondse hoogspanningslijnen onder de grond 
   
Geacht college,  
 
Naar aanleiding van het recente besluit van de gemeente Eindhoven om bovengrondse hoogspanningslijnen 
vooralsnog niet onder de grond te brengen1 heeft het CDA voor u de volgende vragen: 
 
1. Bent u bekend met het huidige voorzorgbeleid voor hoogspanningslijnen, wat inhoudt dat het Rijk aan 

gemeenten en netbeheerders adviseert om vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s geen nieuwe woningen 
te bouwen in de buurt van hoogspanningslijnen en geen nieuwe hoogspanningslijnen aan te leggen in de 
buurt van woningen2? 

2. Bent u bekend met de wens in de gemeente Eindhoven, neergelegd in het coalitieakkoord 2018-2022 (pag. 
18), om bovengrondse hoogspanningslijnen onder de grond te brengen3?  

3. Kloppen de volgende gegevens? 
a) In Eindhoven gaat het om ongeveer 4 kilometer hoogspanningslijn, die door bewoond gebied gaat (Acht 

en Woensel-Noord), waarvan de gemeente wil dat deze ondergronds gaat4. 
b) Dit betreft de tracés Best – Eindhoven Noord en Eindhoven Noord – Eindhoven Oost, die de 

Rijksoverheid in het ‘Besluit aanwijzing delen hoogspanningsnetten ex art. 22a Elektriciteitswet 1998’ 
heeft aangewezen om te verkabelen/verplaatsen5. 

c) De totale kosten van deze ‘verkabeling’ bedragen ongeveer 24 miljoen euro6. 
d) Volgens het ‘Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen’ moet de netbeheerder 80 

procent van de kosten betalen en de gemeente 20 procent7.  
4. Bent u bekend met de conclusie van het Eindhovense college van burgemeester & wethouders dat het 

ondergronds aanleggen van deze hoogspanningslijnen op dit moment door de gemeente financieel niet is op 
te brengen8? 

5. Is er contact geweest tussen de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant over het verkabelen en 
de financiering daarvan? Indien ja, op welke momenten?  

6. De Rijksoverheid heeft ook in de Brabantse gemeenten Best, Breda, Geertruidenberg, Geldrop-Mierlo, 
Heeze-Leende, Helmond, Oirschot, Oss, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Uden tracés van 
hoogspanningsverbindingen aangewezen die ondergronds (of verplaatst) mogen9.  
a) Weet u in welke van deze gemeenten wensen of voornemens bestaan dan wel acties lopen om te gaan 

verkabelen/verplaatsen? Indien niet, wilt u dit nagaan? 
b) In welke gemeenten vormt financiering, net als in Eindhoven, een probleem? 
c) In welke gemeenten is de provincie Noord-Brabant bij verkabeling/verplaatsing betrokken? 

7. Bent u bereid met om met Eindhoven en andere Brabantse gemeenten in gesprek te gaan om u te laten 
informeren over de mate waarin financiering een probleem is bij verkabelen/verplaatsen en mee te denken 
over oplossingen voor cofinanciering?  

8. De gemeente Eindhoven geeft aan dat, in haar geval, de ‘lasten’ voor het verkabelen voor één gemeente 
zijn, maar de ‘lusten’ voor veel meer gemeenten. Hoe ziet u in dit licht de rol van de provincie? Is het 
voorstelbaar dat de provincie als ‘bovenlokale’ overheid initiatieven als deze meefinanciert?  

9. Hoe gaan andere provincies om met dit (financierings)vraagstuk? 
 
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Namens de CDA-fractie, 
 
Coen Hendriks 
Kees de Heer 

                                                
1 Zie https://www.ed.nl/eindhoven/cda-eindhoven-houdt-vast-aan-kabels-br-ondergronds-br~af8c52a1/.  
2 Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/wonen-bij-hoogspanningslijnen.  
3 Zie https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2018-05/Coalitie%20magazine_0.pdf.  
4 Zie https://www.ed.nl/eindhoven/onderzoek-naar-ondergrondse-kabels-in-eindhoven-noord-br~a66fd034/.  
5 Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0041518/2019-01-01.  
6 Zie https://www.ed.nl/eindhoven/onderzoek-naar-ondergrondse-kabels-in-eindhoven-noord-br~a66fd034/.  
7 Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0041451/2019-01-01.  
8 Zie https://www.ed.nl/eindhoven/cda-eindhoven-houdt-vast-aan-kabels-br-ondergronds-br~af8c52a1/.  
9 Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0041518/2019-01-01.  
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