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PVV-leiderGeertWilders
wil eennoodwet diede
bouwhet komendehalf-
jaar vanhet slot haalt en

deboeren even lucht geeft.
Kunnenerbij het buitenwer-

king stellen vande stikstofregels
vraagtekenswordengezet—
daar is immersduidelijk dat aan
snelle ingrepenmoeilijk valt te
ontkomen—,dat ligt anders voor
depfas-ellende.Het is bizar dat
grondenbaggerwaarin volgens
denieuwste techniek een spoor-
tje pfaswordt gemetennietmag
worden verplaatst, terwijl een
veelvoud vandie stoffengewoon
in tal vanproductenblijft zitten
zoals in tandpasta, lippenstift,
regenjassen enantiaanbakpan-

kleintjeGroot
Noodwet Wilders

nen.Kafkahadhetniet kunnen
verzinnen.

Natuurlijkmoethet onderzoek
naardemogelijk schadelijke
effecten vanpfasdoorgaan.Maar
de verhoudingen raken zoek
als hangendedat onderzoekde
bouwplat gaat, terwijl aande
bronniets gebeurt endat blijk-
baar ookniet urgent is.Het idee
vanWilders even tijd te kopen is
voorpfas zo geknogniet.

d
EdGroot
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‘Gouden’ crypto-imp

Joris Polman
Amsterdam

15september,BeursvanBerlage,Amsterdam.On-
dereendaverendapplausstappentweevoormali-
gestervoetballershetpodiumop.HetzijnRoberto
Carlos,diewereldkampioenwerdmetBrazilië,en
Patrick Kluivert, voormalig superspits van onder
meer Ajax, Barcelona enOranje. Ze zijn hier om
te getuigen van ‘een financiële revolutie’. Eentje
die ‘het leven vanallemensenbeter zalmaken.’

Desfeerophetevenement inAmsterdamisuit-
gelaten.Er zijnhonderdenbezoekers, afkomstig
uit de hele wereld. Ze zijn hier omhet succes te
vierenvaneennieuwbetaalsysteemvandeDuitse
goudhandelaarHaraldSeiz.Het iseennieuwevir-
tuelemuntdiehetbeste van tweewereldencom-
bineert, beweert de 56-jarige ondernemer.Dedi-
gitaleveiligheidvaneencryptomuntgedektdoor
eenéchtegoudvoorraad:deKaratGoldCoin(KBC).

DebezoekerskrijgeninAmsterdameenpoene-
rige show voorgeschoteld. Het evenement is be-
doeldomverkopersvandecryptomuntenvanSeiz
inhet zonnetje te zetten.Uiteraard tegen eenbe-
loning:debesteverkoperskrijgenophetpodium
uithandenvanSeizzelfeenRolexuitgereikt.Ende
allerbeste?Die krijgt een Lamborghini. De show
in Amsterdampast daarmee naadloos in plaat-
jes die Seiz deelt op Instagramen Facebook: een
glamourwereld van sportwagens, privévliegtui-
gen en zandstranden,met hemzelf als succesvol
middelpunt.
Dan is het tijd voor Kluivert en Roberto Car-

los. Een spreekstalmeester kondigt het duo aan
als ‘voetballegendes die vertrouwen hebben in
onze technologie’. AlsKluivert hetwoordneemt,
spreekthijzijnverwachtinguit: ‘Dit iseennieuwe
wereld. Ikdenkdat dit heel groot gaatworden.’
De Duitse financiële waakhond Bafin denkt

daar anders over, zo blijkt na vragen vandeDuit-
se zakenkrant Handelsblatt. Gisteren kondig-

In een kluis in Florida
zou een eigendoms-
bewijs liggen van
een goudmijn op
Madagaskar

‘Dit is eennieuwewereld’,
sprak Patrick Kluivert
lovendover de virtuele
munt KaratGoldChain.
Maar deDuitse
toezichthoudermaakte
gisteren een einde aanhet
sprookje van klatergoud.

POLITIEK

HumanRights
Watchzoekt
bondgenoten
HumanRightsWatchdoetwe-
reldwijd onderzoeknaar schen-
dingen vandemensenrechten
en spreektwereldleiders enbe-
stuursvoorzitters vanbedrijven
hier opaan.DirecteurKenneth
Roth zit regelmatig aan tafel bij
alleenheersersmetbedenke-
lijke reputaties. Bovenaanop
zijnprioriteitenijst: het smeden
vannieuwecoalities, nudeVS
enhetVKhet laten afwetenals
het gaat omhetbestrijden van
mensenrechtenschendingen.

a PAGINA 20

2500
Negen jaar geledenhadDeVegetarische
Slager één vestiging, ophet Spui inDenHaag,
vandaag ligt eenplantaardigeburger vanhet
Nederlandsebedrijf in 2500BurgerKing-filialen
in25Europese landen.Daarna volgenandere
landen inAzië, hetMidden-Oosten enEuropa.De
vegaburger deelt zijnnaam—deRebelWhopper
—methet paradepaardje vande fastfoodketen.

a PAGINA 15

TECH ENMEDIA

JohndeMolwint
kort gedingvan
Facebook
Facebookmoetmaatregelenne-
menommisleidende adverten-
ties tewerenwaarinmediamag-
naat JohndeMol investeringen
aanprijst in cryptovaluta’s.Ook
moethet socialemediabedrijf
gegevens verstrekken vanpartij-
endie achter denepadvertenties
zitten.Dat is deuitkomst van
eenkort gedingdatDeMol tegen
Facebookhadaangespannen.
Facebookkaneendwangsom
opgelegdkrijgendie oploopt tot
maximaal €1,1mln.
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Meerdere ziekenhuizen houden
rekening met stijgingspercenta-
ges van 30 tot 40. ‘De prijsmodel-
lenzijnzocomplexdatzelfsdever-
kooppartnersvanMicrosoftermee
worstelenomzeuit te leggen’,zegt
Erik Vosmeijer, ICT-hoofd bij het
Tergooi Ziekenhuis.

Microsoft voert de druk onder-
tussen hoog op door bij klanten
regelmatig ‘assessments’ te laten
doen door externe partijen, naar
eigen zeggen voor privacy- en vei-
ligheidscontroles. Daar rolt ech-
ter ook vaak uit dat ziekenhui-
zen te veel software gebruiken en
meerzoudenmoetenbetalen.Een
verdienmodel op zichzelf, aldus
zorgconsultant RalphWagter van
onderzoeksbureauM&IPartners.

‘Het isbangmakerij’, zegtMaar-
tenNooter,manager inkoopbijhet
SpaarneGasthuis. ‘Hetopzettelijk
intransparanthoudenvanlicentie-
voorwaarden, doorMicrosoft be-
taalde adviseurs: alles is bedoeld
omop een verzadigdemarkt toch
weerverder tekunnengroeien.Dit
is gewoononderdeel vanhet com-
merciëleproces:eerstdreigen,dan
verkopen.’
Ziekenhuizen vragen zich bo-

vendien af hoeveel productiever
deze grote IT-renovatie hen gaat
maken. ‘DeMicrosoft-cloudmaakt
het gemakkelijker om thuis te
werken en op projectbasis infor-
matie te delen. Maar artsen en
verpleegkundigen blijven afhan-
kelijk van software op fysieke zie-
kenhuis-pc’s,endat isdeovergrote
meerderheid van het ziekenhuis-
personeel’, stelt Wagter. Daar
komtnogbijdatookandereappli-
caties, zoalsdeelektronischepati-
entendossiers, grondigverbouwd
moeten worden voordat ze in de
cloudkunnendraaien.

InBelgiëheefteeninkoopcollec-
tief van circa zestig ziekenhuizen
al besloten over te stappen op de

Microsoft-cloud,met ingang van
1 januari 2020. ‘Alles wordt duur-
der,enwestondenniet tespringen
om temigreren.Maarwe zijnmet
onze rug tegen demuur geduwd’,
zegt ICT-manager JohanKonings
van het LeuvenseHeiligHart Zie-
kenhuis.

DeBelgenhaddendekomende
jaren €29mln kunnen besparen
door uit te wijken naar tweede-
handslicenties, om zo in een veel
geleidelijker tempo de onvermij-
delijke stappen naar de cloudwel
te zetten, heeft consultant Victor
Dsane van Q-Advise hun voorge-
houden. ‘Meerdere ziekenhuizen
waren geïnteresseerd, maar uit-
eindelijk durfden zehetniet aan.’
Niettemin leven er nog steeds

zorgen over het cloudmodel dat
Microsoft wil introduceren ter
vervanging van de langlopende li-
centies. De belofte is dat klanten
maandelijksbetalenvoorwatzege-
bruiken,maarerbestaatnogaltijd
groteonduidelijkheidoverhoedat
wordt gemeten. ‘Het is één groot
schemergebied’,aldusNootervan
het Spaarne. Zijn Belgische colle-
ga Bart van denDriessche van het
OnzeLieveVrouwevanLourdeswil
voorlopig niet de cloud in, omdat
hijdevoorwaarden‘te ingewikkeld
enonduidelijk’ vond.

DeNederlandseMicrosoft-direc-
teur Ernst-Jan Stigter erkent des-
gevraagddat klanten zijn licentie-
modellen ‘alscomplexervaren’en
datziekenhuizen‘spanningophun
balans kunnen ervaren’ vanwege
cloud-investeringen. Hij geeft in
gesprekmethet FDook toedatde
kostenvandecloudnogniet invol-
leomvangduidelijkzijn. ‘Deklant
krijgteendashboardwaarophijhet
gebruikkanmeten.Maardat isnog
in ontwikkeling. Er wordt ook op
meerdere vlakken waarde gecre-
eerd. Vergelijk hetmet een Tesla;
met elke update heb je een betere
auto.Wijwillenziekenhuizenmee-
nemennaardecloudomhunpro-
ductiviteit te vergroten.’
Stigter bestrijdt echter dat er

geen keus zou zijn. ‘Alle controles
zijn vrijwillig en ze kunnenmor-
gen bij ons weg als ze zoudenwil-
len.’Hijwilookkwijtdatdezieken-
huissectortotnogtoeonvoldoende
prioriteit aan ICT geeft. ‘Er is een
versplinterd landschap door alle
overlegstructuren,waardoordeNe-
derlandse zorg sterk achterloopt
op het gebied van ICT-volwassen-
heid. En hoe langer je demoder-
nisering uitstelt, hoe duurder het
wordt. Ik daag ze uit omanders te
gaandenken.’

c Vervolg van pagina 1

“
‘Dit is deel vanhet
commerciële pro-
ces: eerst dreigen,
dan verkopen’
Maarten Nooter
Spaarne Gasthuis

eriumop instorten
de de toezichthoudermet onmiddellijke ingang
een handelsverbod af. De Karatbit Foundation,
destichtingachterdecryptomuntenvanSeiz,be-
schiktnietoverdebenodigdevergunning,steltde
waakhond in een schriftelijke verklaring.

Het is een lelijke streep door de rekening van
Seiz. VolgensHandelsblatt sleet hij samenmet
zijnverkoperswereldwijdvoormeerdan€100mln
aancryptomuntenviaeenzorgvuldigopgebouwd
imperiummetvestigingenoverdehelewereld.De
organisatievanSeizzoumeerdaneenhalfmiljoen
ledentellen.OnderdenaamKaratbarsInternatio-
nalzijnfilialengesticht inSingapore,Hongkong,
Duitsland,Spanje,Dubai,Slovenië,Roemeniëen
Bangladesh.

Seizbeweertverdereigenaartezijnvaneenbank
indeAmerikaansestaatFlorida.Daar, veiligweg-
gestopt ineenkluis,zoueeneigendomsbewijs lig-
gen van een goudmijn opMadagaskar.Waarde
volgensSeiz: zeker$900mln. IneendoorSeizge-
publiceerd witboek legt hij uit dat hij het goud,
eenmaal gedolven,wil opslaan ineensafehouse.
Als een soort FortKnox, omzo zijn eigengouden
standaard voor zijn cryptomunten te creëren.

Seiz heeft niet inhoudelijk gereageerd op vra-
genvanhetFD.MaaraanHandelsblattgafhijwel
eeninterview.Gevraagdnaardegoudmijnlaathij
Franstaligedocumentenzienaandejournalisten.
Het blijkt te gaan omeen verouderd advies over
eenmijnbouwclaimeneenmijnbouwvergunning
voor verschillendemineralen.Maar een eigen-
domsbewijs van een goudmijn zit er niet tussen,
schrijft deDuitse zakenkrant.

DaarmeegeconfronteerdzegtSeizdathijhele-
maalgeenFransspreekt.Deaankoopvandemijn
zou zijn geregeld door een compagnon. ‘Ik heb
niet de tijd omalles te checken’, zegt hij.Maar er
ismeer aan de hand. Een Amerikaanse toezicht-
houder is een onderzoek gestart naar de bank in
Florida, toontHandelsblatt aan. Endenationale
bank vanNamibië heeft de activiteiten van Seiz
als ‘piramidespel’ verboden. ‘Ikdoegeenduistere
zaakjes’, zegt Seiz daarover. Voor zover er al spra-
ke zou zijn van eenmisstand, dan is dat hetwerk
vaneen inmiddelsopgestaptezakenpartner. ‘Hij
is eropgebrandons te ontwrichten.’
Kluivert laat in een reactie weten dat zijn

samenwerkingmetSeiz ‘eenmalig’was.Ookheeft
hij niet geïnvesteerd in demunt. ‘Ik heb online
wat research gedaan voorafgaand aan het event,
maarzaggeennegatieveberichten.’Devoormalige
superspitszegt ‘voorhetgastoptredeningehuurd
tezijndooreenbevriendevoetbalrelatieuitSpan-
je’.Daarvoorheefthij ‘netjes’eenhonorariumont-
vangen.

Dit verhaal kwam tot stand in samenwerkingmet
de onderzoeksredactie van deDuitse zakenkrant
Handelsblatt.

Met het imperium van Harald Seiz
loopt hetminder voorspoedig
dan zijn Instagram-account doet
vermoeden. FOTO’S: INSTAGRAM

OVERHEID

Burger tepassief
voorhuidige
toeslagenstelsel
Hethuidige toeslagenstelsel,
waarin 5miljoenhuishoudens
€13mrdaan tegemoetkomingen
ontvangen voor onder andere
huur enkinderopvang, gaat te
veel uit vanoppassendeactie-
ve burgers.Dat leidt tot hoge
terugvorderingen, financiële
problemenenbozeburgers, con-
cludeert eenwerkgroep vanamb-
tenaren vanFinanciën enSociale
Zaken. Als kabinet enKamerhet
anderswillen,moeten er andere
beleidskeuzeswordengemaakt.

a PAGINA 7

BOUW

VerhuurderBoels
verdubbelt omzet
metovername
BoelsRental breidt fors uit door
deovernamevan zijnFinse
branchegenootCramo.Het
Limburgse familiebedrijf, dat
graafmachines, hoogwerkers en
anderbouwmaterieel verhuurt,
is bereid €592mlnneer te tellen
voordebeursgenoteerdeonder-
neming.Daaroverheeft Boels een
akkoordbereiktmetdedirectie
vanCramoeneenaantal van zijn
grootaandeelhouders.Deomzet
vanBoels verdubbeltmetdeover-
name,naar zo’n €1,25mrd.

a PAGINA 21

ENERGIE

Eindelijk gaan
de kabels boven
het huis weg
InNederlandhangt zo’n 140ki-
lometerhoogspanningskabel pal
bovenof dicht bijwoningen.Het
weghalen enondergrondsbren-
gen, de zogeheten verkabeling,
kost naar schatting €440mln.
InVeenendaal gingdegemeen-
teraad tweewekengeleden
akkoordmethetweghalen van
kabels enmasten in eenwoon-
wijk,waar zo’n 2000mensen
onder of vlakbijwonen.De lokale
belangengroepHoogspanheeft
daar vijftien jaar voor gestreden.

a PAGINA 18
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. In Nederland hangt
zo’n 140 kilometer hoog-
spanningskabel pal bo-
ven of dicht bij woningen.. Het weghalen en on-
dergronds brengen, zo-
genoemde verkabe-
ling, kost naar schatting
€440mln.. In Veenendaal ging
de gemeenteraad twee
weken geleden akkoord
met weghalen van ka-
bels en masten in een
woonwijk.. Een lokale belangen-
groep heeft daar vijftien
jaar voor gestreden.

E N E R G I E

Eindelijk gaan de kab

N
atuurlijk zagenMichaelMelssen
en zijn vrouwCharlotte dehoog
spanningskabels toen zij dertien
jaar geledenhunhuis kochten in
Veenendaal, tussenhet spoor en
het centrum.Demast staat pal

achter dewoning, dekabels hangennetniet in
hun tuin.

Tweewekennadeaankoopkwamzijn achter
buurman langs. ‘Gefeliciteerd’, zei hij. ‘Jewoont
in eenmagneetveldzone.’

‘Eenmagneetveldzone?’ dachtMelssen.Daar
hadhij nognooit vangehoord.De verkoop
makelaar ookniet. Althans, inhet hele verkoop
trajectwasdie termnooit ter sprake gekomen.
Demasten stonder, dekabels hingener. Soit.

Veenendaal is eenuitzondering. In grote
steden zijnhoogspanningsmastenuit dewoon
wijkengehaald.Kabels liggen indegrond.Maar
hier—net als bijvoorbeeld inDiepenveen,
Sneek enhetnoorden vanOss—zijn zenog:
hoogspanningskabels die recht bovenhuizen
hangen.Nederlandheeft zo’n 140kilometer aan
hoogspanningskabel bovenwoningen.

Moetendieweg? ‘InNederland isnergens
eenonveilige situatie onderdedraden vaneen
hoogspanningslijn’, zo stelt deoverheid.Het
gaat omelektromagnetische veldenmet een
lage frequentie.

Anderzijds zijn er ‘al langer aanwijzingendat
kinderendie indebuurt hoogspanningslijnen
woneneenhogere kanshebbenom leukemie
te krijgendanandere kinderen’, schreef de
Gezondheidsraad vorig jaarnog.Uit de laatste
analyse concludeert deGezondheidsraad ‘dat
niet bewezen is datmagnetische veldendeoor
zaak zijn,maardat erwel aanwijzingen zijn voor
eenoorzakelijke verband’.

MILJOENEN PER KILOMETER
Ofdekabels die bovenhuizenhangendaad
werkelijkwegmoeten, is altijd eenbesluit van
eengemeente. Zijmaken immers ookkosten
voor verkabeling, zoals dat in jargonheet.Dat
is duur: 1 kilometerwordt begroot opmeerdan
€3mln, bleekuit een studieuit Apeldoorn,waar
ookhoogspanningslijnen zijn verwijderd en
indegrondgelegd. Tennet schat dat dekosten
voorde verkabeling inNederland zo’n €440mln
bedragen.

Op een paar plekken
in Nederland hangen
hoogspanningskabels
nog pal boven woningen.
Weghalen en onder
de grond leggen kost
miljoenen, maar een
wetswijziging heeft
dat voor gemeenten
goedkoper gemaakt.
Na vijftien jaar strijd
van bewoners gaat
Veenendaal overstag.

In het kort

Vaak zijn erwijkenonderhoogspannings
kabels ‘gegroeid’, doordat eendorpof stad ging
uitbreiden. Eenhalve eeuwgeledenwashet ver
mogen indehoogspanningsleiding vanVeen
endaal 125megavoltampère (MVA). Inmiddels
is dat gestegennaar 1000MVA: een factor acht
meer.Debrandweermagniet blussen inwonin
genonderde leidingen, vanwegehet gevaar op
elektrocutie.

Melssenging erover lezen.Onveilig voelde
hij zichniet, ook alwoonthijmet zijn gezin vol
gensdemeestedefinitiesniet ver genoeg van
dekabels.Onprettig vondhij hetwel.Het effect
vandedraden is evident. Als hijmet een tlbuis
de tuin van zijn achterburen inwandelt, die pal
onderdedradenwonen, gaat het licht indebuis
gewoonaan.

Zijn achterbuurmanwasbetrokkenbijHoog
span, eenbewonersplatform.Doelstelling: het
laten verdwijnenuit dewoonkern vandehoog
spanningslijn.Melssen sloot zichookaan.Hij
werd secretaris.De voorzitter is eengepensio
neerdehuisarts.

Vijftien jaar zoude strijd vanHoogspandu
ren.Wanthoe verwijder je dekabels enmasten?

Hethoogspanningsnet is inhanden vanTen
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De hoogspanningskabels lopen in Veenen-
daal direct over de huizen.

Onder: Michael Melssen, secretaris van
Hoogspan: ‘Gefeliciteerd, zei mijn buurman.
Je woont in eenmagneetveldzone.’
FOTO’S: PETERBOERVOORHETFINANCIEELEDAGBLAD
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bels boven het huis weg

net, datweer 100%eigendom is vande staat. Als
Tennethet bestaandenet uitbreidt, ook al zijn
het relatief kleine tracés, dankost dat al snel
jaren voorbereiding, en tientallenmiljoenen
euro’s. Inhet universumvanhoogspanning is
niets goedkoop.

GEESTEN RIJPEN
InVeenendaal gaat het over 6 kilometer hoog
spanningslijn.Daarwonen zo’n tweeduizend
mensenonder of vlakbij, zoalsMelssen.Over
de verwijderkosten liepende schattingen sterk
uiteenmaar €28mln leek tochwel demini
mumprijs.Debegroting vanVeenendaal is net
geen€200mln.Kon, enwilde, de gemeentedat
betalen?

In2004werd er eenwerkgroepopgericht om
onderzoek tedoennaarhet indegrond leggen
vandehoogspanningslijnen.Ondermeer twee
ministeries, deprovincie endegemeente zaten
daar in.Conclusie van toenmaligwethouder
Cees Sanders in 2007: ‘Er is geendraagvlak voor
het gezamenlijk ondersteunen, financieren en
realiseren vandegewenste verkabeling’, zo zei
hij indeVeenendaalseKrant.

Datwas indeperiodedatMelssen zich steeds

actiever gingbezighoudenmetdekabels achter
zijnhuis.Hij las dossiers, vergaderdemetbewo
ners, benaderde raadsleden.Hij gingnaar com
missievergaderingen, sprak inbij de gemeen
teraad. Alles omdegeesten te rijpen voor zijn
boodschap: dekabelsmoetenonderde grond.

In 2015besloot de gemeentebelasting te
gaanheffenop leidingen indegrond: precario.
Daarmeemoest verkabelingwordenbekostigd.
Ookdat besluit leiddeweer tot een rechtszaak,
aangespannendoornetbeheerder Stedin:mag
het geïndeprecario gebruiktworden voordeze
verkabeling?Die zaak sleepte jaren, voorde ge
meenteuiteindelijk toestemmingkreegomop
dezemanier tefinancieren.

Intussenwas er ookbewegingbuitendege
meentegrenzen.DeWet voortgangnnergietran
sitie—de ‘wet vet’, in jargon—werddrie jaar
geledendoordeTweedeKamerbesproken.Die
gaat over groene energie,maar er kwamookeen
zogehetenRijksverkabelingsregeling: een ver
deelsleutel voor definanciering.

Gemeentenmoetennog ‘slechts’ 20%bij
dragen voor hetweghalen vanhoogspannings
kabels. De rest komt voor rekening vanTennet.
Die netbeheerder zal zijn investeringenuitein

delijk doorberekenen inde tarieven.
InVeenendaalwerdooit gefluisterddatde

verkabeling zelfs €50mlnzoukosten, schreefde
SPafdeling vandie staddit voorjaar.Nukomthet
leeuwendeel vanhet geld vanTennet. Enookde
provincieUtrechtbeslootnogmee tebetalen.Uit
eindelijk zoudegemeentenog ‘maar’ zo’n€3mln
moetenbetalen.DeSPnoemdedekostendaling
‘eenkansdie jenietmoet latenschieten’.

UNANIEM
Datwasookde communis opinio indegemeen
teraad.Daarwerdop17oktober verkabelingbe
sproken. Voorde zoveelste keer inde afgelopen
vijftien jaar.Melssen zat inde zaal, ookniet voor
het eerst.

Het zag er goeduit. Tochwashijwat gespan
nen.BewonersplatformHoogspanwas ernu
al zo langmeebezig.Het zou tochniet nog een
keer fout lopen?

Degemeenteraadwasunaniem in zijnbeslis
sing.Dekabelsmoetenonderde grond. ‘Dit is
eenhistorischmoment, ik benblij dat de raad
heeft beslotengeldbeschikbaar te stellen’,
sprakwethouderEngbert Stroobosscherna
de stemming. ‘Na een jarenlangeperiode van
voorbereiding, kunnenwenuconcrete stappen
zetten.’

Melssenwasookblij. En vooral ookopge
lucht.Dathet écht gaat gebeuren.Datdekabels
achter zijnhuis daadwerkelijk verdwijnen: het
slotstuk van jarenlange inspanning.Misschien
voeldehet daaromookeenbeetje onwerkelijk,
toende stemmingerdoor kwam.

Voorlopig zijn ze ernog. Tennetheeft het tra
ject voor deondergrondse leidingenal onder
zocht enuitgestippeld.Maarhet projectmoet
nogEuropeeswordenaanbesteed.Dan volgt de
werkvoorbereiding, vervolgensdeuitvoering.De
straat hoeftmaar opeenpaar punten teworden
opgebroken, omdat er horizontaal zalworden
geboord.Dedaadwerkelijke afschakeling vande
stroomenvervolgens fysieke verwijdering van
dekabels, zal nogwel drie tot vijf jaar duren.

Melssen zal hetwel zien, hoe straks achter
zijn tuindekabelswordenweggehaald. Ja
renheeft hij zich ingezet voorde verkabeling.
Vaak inde avonduren.Dat vervalt.Dushij zegt
met eengrijns: ‘Misschienmoet ik eennieuwe
hobby zoeken.’

35 gemeenten

Netwerkbeheerder
Tennet ismet 35ge-
meenten in gesprek
over verkabeling.Met
demeeste gaat het om
eenhaalbaarheidsstu-
die,met eenaantal om
oriëntatiegesprekken,
zegt eenwoordvoerder
vanhet bedrijf, dat
voor 100% inhanden
is vandeNederland-
se staat. ‘Sindsde
“wet vet” hebbenwe
meer aanvragen voor
haalbaarheidsstudies
voor verkabelingdan
daarvoor.’ Vóórdeze
wetheeft Tennet verka-
belingsprojectenuit-
gevoerd inApeldoorn
enMaastricht.De
gemeentenbetaal-
dendat. InApeldoorn
kreegdegemeentenog
wel bijdragen vande

provincieGelderland
endebetrokkenwo-
ningbouwcorporatie in
deVogelbuurt.Dekos-
ten inMaastricht be-
droegen circa €6,5mln
voor 2kilometer, in
Apeldoorn zijndekos-
ten circa €7mln voor
5kilometer, schreef
toenmaligminister
HenkKampruimvier
jaar geleden.Datzijn
groteverschillenvoor
diepaarkilometer.
‘Dekostenzijnsterk
afhankelijkvande lo-
kalesituatieenkunnen
dusvariëren’, zegtde
woordvoerdervanTen-
net.Overigenshebben
ApeldoornenMaas-
trichtmet terugwerken-
dekrachtaanspraak
gemaaktopderegeling
vanuitdeoverheid.

“
‘Dit is een
historisch
moment, ik
benblij dat de
raadheeft
beslotengeld
beschikbaar
te stellen’

Engbert Stroobosscher
wethouder Veenendaal
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