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Geachte heer Takens, geachte heer Van der Meulen, 
 
In uw brief van 16 januari heeft u ons college schriftelijke vragen ex art 46 RvO gesteld over 
hoogspanningsleidingen in Deventer. 
Ons antwoord is als volgt. 
 
Vraag 1 
Zijn er op het grondgebied van Deventer woningen die in aanmerking komen voor de uitkoopregeling? 
Welke acties onderneemt het college om bewoners te attenderen op de uitkoopregeling en zijn er al 
resultaten bekend?  
 
Antwoord 
Nee, in Deventer komen geen woningen in aanmerking voor uitkoop. Op 12 september 2013 heeft het 
ministerie van Economische Zaken ons schriftelijk geïnformeerd over een uitkoopregeling en 
verkabelingsprogramma met betrekking tot hoogspanningsverbindingen. Naast informatie over het 
programma en regeling heeft het ministerie ons verzocht de gegevens met betrekking tot uitkoop te 
controleren. Middels een brief van 6 maart 2014 hebben we geantwoord dat op basis van de door het 
ministerie gehanteerde criteria er zich op Deventer grondgebied geen woningen onder de 
hoogspanningslijnen bevinden. 
 
Vraag 2a 
Is het college op de hoogte van de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor ondergrondse 
verkabeling? Wat is de mening van het college over dit initiatief van het rijk?  
 
Antwoord 
Ja, middels de genoemde brief zijn wij op de hoogte gebracht. Op basis van criteria van het ministerie 
komen in Deventer delen van twee hoogspanningslijnen (ter hoogte van Diepenveen en langs N348 bij 
Fetlaer en Blauwenoord) in aanmerking voor verkabelen. Naast die lijnen zijn aan de noordzijde van de 
stad ook hoogspanningslijnen gesitueerd langs de Platvoet, Borgele, Keizerslanden en langs 
Schalkhaar die niet in het programma zijn opgenomen. Er zijn verder forse kosten en gemeentelijke 
bijdrage gemoeid met het verkabelen, terwijl de kosten voor de uitkoopregeling geheel gedragen 
worden door het ministerie. De verwachting is niet dat de gemeentelijke bijdrage gedekt kan worden 
door bijvoorbeeld opbrengsten uit vrijkomende gronden. Ten aanzien van stralingsrisico’s voor 
bestaande woningen hanteert het ministerie de door de Europese Unie aanbevolen maximale 



grenswaarden voor magnetische velden van 100 microTesla. Bestaande woningen (ook in de 
Deventer) voldoen hieraan. Voor nieuwbouwsituaties geldt een advieswaarde van 0,4 microTesla.  

 
Al met al biedt het programma voor Deventer geen totaaloplossing voor wat het ministerie noemt 
“ontlasten” van bewoners nabij hoogspanningslijnen, er wordt door het ministerie een verschillende 
kostenverdeling gehanteerd voor het zelfde doel, waarbij verwacht wordt dat vrijkomende gronden maar 
beperkt zullen renderen. Ten aanzien van stralingsnormering hanteert het Rijk verschillende normen 
voor bestaande en nieuwe situatie, waarbij opgemerkt wordt dat ook na verkabeling er een 
magneetveld met stralingseffect van kracht blijft nabij de dan ondergrondse kabel. 
 
Vraag 2b 
Is bekend wat de kosten zijn van een dergelijke operatie in Deventer? Is het college ook bereid om een 
deel van de kosten voor haar rekening te nemen?  
 
Antwoord 
De kosten zijn niet exact bekend. Volgens wetsvoorstel Wet Stroom, bedroeg de gemeentelijke bijdrage 
voor Deventer 3,2 miljoen euro, voor het verkabelen van de twee lijnsegmenten. Dit wetsvoorstel is 
echter op 22 december 2015 verworpen door de Eerste Kamer. De wettelijke basis voor verkabelen is 
nu opgenomen in een nieuw Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie. Hierin is geen kostenoverzicht 
voor verkabelen opgenomen. Hoe dan ook is de verwachting dat de gemeentelijke bijdrage aan een 
dergelijke operatie zeer groot is. Het college geeft hier momenteel geen prioriteit aan. 
 
Vraag 2c 
Gaat het college actie ondernemen om ondergrondse verkabeling te bewerkstelligen? Zo nee, waarom 
niet? Zo ja, op welke wijze? 
 
Antwoord 
Op basis van het oorspronkelijke verkabelingsprogramma was er gezien genoemde bezwaren geen 
aanleiding een verzoek tot verkabelen in te dienen. Wel willen we met het ministerie en 
leidingbeheerder Tennet verkennen of met het nieuwe wetsvoorstel ‘Voortgang Energietransitie’ deze 
bezwaren dusdanig zijn weggenomen dat verkabelen van hoogspanningslijnen heroverwogen kan 
worden. 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, 
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