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Zut hen

MOTIE GEMEENTERAAD

Motie nummer:

Datum indiening 12 maart 2018

Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek kabels onder de grond!

De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen d. d. 12 maart 2018,

constateert dat:

i. Internationaal wetenschappelijk onderzoek aanwijzingen heeft gevonden dat kinderen die in
de nabijheid van hoogspanningskabels wonen mogelijk een verhoogd risico op leukemie
hebben.

li. Er een nieuwe situatie is ontstaan met de komende wijziging van de Elektriciteitswet.
iii. Het eenvoudiger wordt om de Netwerkbeheerder te vragen hier een onderzoek naar te doen.

iv. De kosten van zo'n onderzoek niet alleen meer voor de aanvrager zijn.
v. De minister heeft toegezegd 80 % van de verkabeling te vergoeden.
vi. Gemeenten en provincie de overige 20 % dienen te betalen.

is van mening dat:

a. Gemeenten moeten inzetten op het verkabelen van hoogspanningskabels in bebouwd
gebied.

b. Het belangrijk is dat in de komende raadsperiode een start wordt gemaakt met het
verkabelen van bestaande hoogspanningskabels in de gebouwde omgeving aangezien de
minister heeft toegezegd 80 % van de verkabeling te zullen vergoeden.

c. Gemeenten en provincie de overige 20 % kunnen betalen en zo voorkomen kan worden dat
de gemeente Zutphen afziet van verkabeling vanwege een te hoge financiële drempel.

draagt het college op:
l. Om in contact te treden met netwerkbeheerder TenneT om het haalbaarheidsonderzoek te

doen.

2. De kosten van de verkabeling in beeld te brengen.

3. Hier haast mee te maken omdat de capaciteit van het onderzoek beperkt is.

4. De Raad voor 1-1-2019 van de voortgang op de hoogte te stellen.
5. Per direct weer lid te worden de vereniging Gemeentelijke Platform Hoogspanning

En gaat over tot de orde van de dag.
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