Aan Provinciale Staten Gelderland,
Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om onze mening te geven over de tussenbalans
van deze bestuursperiode. De onlinebijeenkomst op 10 april is belangrijk, maar wij willen
daarnaast ook schriftelijk onze mening kenbaar maken.
Wij zijn een initiatiefgroep, gevormd in Zutphen door drie stichtingen, die aandacht vragen
voor de oplossing van de risico’s van hoogspanningslijnen. Zutphen heeft in 2021 het traject
van verkabeling in gang gezet. TenneT is samen met de gemeente bezig met alle
voorbereidende werkzaamheden. Dat is een stap in de goede richting, maar nog niet
voldoende.
Gezondheid en veiligheid, klimaat, energietransitie, infrastructuur, huisvesting, verkeer en
milieu: de urgentie van verkabeling staat onomstotelijk vast en óók dat provincies en
gemeenten daarin een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. Verkabeling is een
gezamenlijk belang. Als inwoners van Gelderland ervaren wij onvoldoende aandacht bij GS
voor de risico’s van hoogspanningslijnen en de oplossing van dit maatschappelijk vraagstuk.
Verkabeling is uitgerekend dé maatschappelijke oplossing die bijdraagt aan een gezonder,
schoner, veiliger en welvarender Gelderland. Alleen al in Zutphen gaat het om meer dan
1000 verblijfseenheden. In Gelderland zijn negen gemeenten aangewezen als risicogemeenten. Apeldoorn, Arnhem, Ede, Ermelo, Hattem, Lingewaard, Overbetuwe,
Wageningen en Zutphen zijn door het Rijk aangewezen als risicogemeenten.
De visie van GS tot nu toe is: nee…tenzij… Dat is achterhaald beleid. Om met de woorden
van Peter Kerris te spreken bij het debat op 8 april over de ruimte en de regels bij de
omgevingsvisie: “we moeten gaan kijken door een multifocale bril.” Dat betekent samen met
inwoners en gemeenten zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
Het is goed dat de provincie Gelderland in de Midterm Review oog heeft voor economisch
herstel en perspectief en voor de risico’s van klimaatverandering, van verkeer, van Corona
en van allerlei vormen van criminaliteit. De risico’s van hoogspanningsleidingen horen ook in
deze rij. De Midterm Review van de provincie Gelderland moet verkabeling in de negen
aangewezen gemeenten nadrukkelijker een kader bieden. En ook aan de tijdelijke regeling
van het Rijk van 80% subsidie. Die kans moet Gelderland nu benutten.
Wij zijn van mening dat in de Midterm Review van de provincie Gelderland nadrukkelijker de
risico’s van bovengrondse hoogspanningslijnen in de provincie in beeld moeten worden
gebracht, de mogelijkheden tot verkabeling en het traject van de nieuwe invulling van het
gebied om een gezonder, schoner, veiliger en welvarender Gelderland te bereiken. Wij als
initiatiefgroep Zutphen Ontspant hebben daar al jarenlang ideeën over.
Wij willen net zoals de inwoners van de provincies Utrecht en van de provincie Overijssel dat
de kabels onder de grond gaan en dat de provincie Gelderland de risicogemeenten daarbij
helpt. Uitgerekend verkabeling dient de provinciale doelen van deze tijd! Wij dringen er op
aan dat u uw regel, verwoord in PS 2020- 460 en PS 2020-686 (zie blz. 115 Midterm Review)

positief herziet: niet langer nee…, tenzij…. maar: “Ja, verkabeling is noodzakelijk en sluit
onder nadere invulling in het specifieke geval aan bij meerdere programma’s en
onderwerpen van de Midterm Review. Inwoners van Gelderland in de aangewezen
risicogebieden moeten worden geholpen. Met de betreffende gemeenten onderzoeken wij
de koppelvlakken”. Bladzijde 115 van de Midterm Review willen aangevuld zien met
woorden van deze strekking. Dat is consistent beleid. Dat past bij de wet VET, de
omgevingswet, het beleid van de provincies en de betreffende gemeenten.
Daarnaast vragen wij u samen met Zutphen en met ons verkabeling als pilot met
koppelkansen te verbinden aan:
- Samen voor Gelderland: rivier, dorp en stad op één lijn
- Duurzaam: transitie naar schone energie, klimaatadaptatie
- Natuur: herstel van het oorspronkelijke landschap, biodiversiteit,
- Cultuur: aandacht voor beschermd dorpsgezicht en plek voor ontmoeting,
- Gezondheid, veilig, schoon en welvarend: Zutphen ontspant, voorkomen van
hittestress, klimaatpark
- Economie en mobiliteit: wandelpaden,(snel)fietspaden
Naar schatting is ongeveer een bedrag van 10 miljoen euro gemoeid voor de provincie
Gelderland voor de verkabeling in de negen aangewezen gemeenten. Als we weten dat GS
200 miljoen extra wil investeren omdat de wereld er nu anders uitziet, is het bijna
ondenkbaar om verkabeling niet mee te nemen in de stand van zaken. Investeer samen met
de betreffende gemeenten in verkabeling en benut de subsidie van 80% van het Rijk.
Rendement verzekerd!
Samen willen wij een kentering in het neo-liberale beleid: geen overheid die het lot van
burgers negeert, maar een overheid die pal staat voor de bescherming van gezondheid en
veiligheid van haar inwoners, schoner en welvarender. Draag GS op perspectief te bieden
aan haar inwoners in risicogebieden!
Graag gaan wij met u in gesprek over nader onderzoek en invulling van dit onderwerp.
Met vriendelijke groet, namens de initiatiefgroep Zutphen Ontspant:
voorzitter Stichting Warnsveld ZutphenHoogspanningsVrij
voorzitter Stichting Rivier, Dorp en Stad op één Lijn
voorzitter Stichting Waardevol Warnsveld

