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Onderwerp 
Rijksprogramma uitkoop en verkabeling hoogspanningsleidingen 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. De bovengrondse hoogspanningsleiding vanaf de grens met Hendrik-Ido-Ambacht tot 
noordelijk van Oostendam aan te melden bij de netbeheerder om deze ondergronds te 
brengen 

2. De bestemming van de  woning Benedenrijweg 461a (is woning naast Huys Ten Donck zie 
bijlage), kadastraal bekend Gemeente Ridderkerk, sectie G, nummer 05095, die mogelijk 
uitgekocht gaat worden na uitkoop te wijzigen in een niet woonbestemming 

3. In de meerjarenbegroting vooralsnog een reservering op te nemen ter grootte van € 880.000,-
ter dekking van de gemeentelijke bijdrage.  

4. Het besluit en de loopduur van het traject te communiceren met de betreffende 
eigenaren/bewoners 

 
 
Inleiding 
Door het rijk is in samenwerking met de netbeheerders een programma “Uitkoop en verkabeling 
hoogspanningsleidingen” opgesteld. In dit programma wordt aangegeven dat eigenaren van woningen 
direct onder geleiders van hoogspanningsleidingen buiten het bebouwd gebied een aanbod zullen 
krijgen tot verkoop van hun woning. Indien eigenaren hieraan gehoor geven zal aan de betreffende 
gemeente worden gevraagd de woonbestemming te verwijderen.  
Binnen bebouwd gebied wordt uitgegaan van ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen. 
Met de netbeheerders zijn afspraken gemaakt over de mogelijk ondergronds te brengen tracés en de 
verdeling van kosten over deze werkzaamheden.  
Voor Ridderkerk komt dit neer op 25 % van de projectkosten. Deze zgn. verkabeling vindt plaats op 
vrijwillige basis waarbij de gemeente het verzoek tot verkabeling neerlegt bij de netbeheerder. 
Overigens blijkt uit informatie van de leidingbeheerder, Stedin, dat deze hoogspanningsleiding 
voornamelijk een functie heeft als reserveleiding die in dienst komt bij uitval op andere plaatsen. Er is 
dus geen sprake van een permanente belasting door het magneetveld zoals dat er wel is bij leidingen 
die voortdurend in gebruik zijn. 
 
Beoogd effect 
Door het instellen van het programma streeft het rijk naar het verwijderen van woonfuncties direct 
onder de geleiders gebieden met verspreide bebouwing (buitengebieden) en in bebouwd gebied het 
ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen. Dit met als doel de mogelijke, overigens niet 
onomstotelijk bewezen, gezondheidseffecten te voorkomen. 
 
Relatie met beleidskaders 
Uiteraard heeft het rijksbeleid een relatie tot het gemeentebeleid van gezond wonen binnen 
Ridderkerk. 
 
Argumenten 
1.1 Door te verkabelen wordt het magneetveld beperkt tot de zakelijk rechtstrook (de strook waar de 

leiding ligt en de ruimte die nodig is voor werkzaamheden) 
Rond een bovengrondse hoogspanning verbinding is een magneetveld aanwezig. Dit 
magneetveld wordt bij het ondergrond brengen van de leiding teruggebracht van een strook 
van 80 meter ter weerszijden van de leiding naar een strook direct boven de leiding (ca. 5 
meter). De veldintensiteit is binnen deze strook nadrukkelijk hoger dan de intensiteit over de 



80 meterzone. Bij de bepaling van het tracé zal hiermee rekening worden gehouden. De 
afstand van 80 meter wordt door het RIVM gehanteerd als indicatieve zone rond 
hoogspanningsleidingen. In deze indicatieve zone zijn in totaal 103 woningen aanwezig 
waarbij een aantal woningen direct onder de geleiders liggen.  

1.2 Er zijn geen gezondheidseffecten meer 
Uit diverse studies komen diverse uitkomsten. Waar de ene studie aangeeft dat langdurige 
invloed van een magneetveld invloed heeft op het ontstaan van leukemie bij kinderen geeft de 
andere studie aan dat er geen gezondheidseffecten zijn te verwachten.  
Uit het nu opgestelde programma kan impliciet wel worden geconcludeerd dat het rijk en de 
netbeheerders op safe spelen door voor bebouwd gebied over te gaan tot de mogelijkheid van 
verkabeling. 

1.3 Planning loopt van 2017 tot en met 2032 
Zoals in het programma is aangegeven loopt de planning van de verkabeling over een periode 
van 15 jaar. Door op dit moment, vroeg in het traject een principebesluit te nemen wordt aan 
alle betrokkenen duidelijkheid verschaft over het standpunt wat de gemeente inneemt. Op 
basis van dat standpunt worden dan afspraken met de netbeheerder gemaakt over de 
daadwerkelijke uitvoering. 

1.4 De gemeente heeft medewerking gegeven aan de bouw van woningen onder de  
hoogspanningslijnen 

In het verleden is op basis van de toen geldende regelgeving medewerking verleend aan de 
bouw van woningen onder de hoogspanningsleidingen. In dat kader ligt de 
verantwoordelijkheid voor het verwijderen van de ongewenste situatie ook deels bij de 
gemeente. 

2.1 De uitgekochte woningen mogen geen woonfunctie meer hebben 
Het mag duidelijk zijn dat in het geval de eigenaar van de woning instemt met een uitkoop het 
pand niet meer gebruikt mag worden voor wonen of een andere gevoelige bestemming. In dat 
kader zal het bestemmingsplan door de gemeente worden herzien naar een niet woonfunctie 
met uitsluiting van andere gevoelige bestemmingen. 

3.1 De kosten voor verkabeling komen voor 25 % voor rekening van de gemeente 
In het programma is de uitkomst van de onderhandeling met de netbeheerders opgenomen 
ten aanzien van de verdeling van de kosten. De netbeheerders dragen 75 % van de kosten en 
de gemeenten 25 %. Bij dit resultaat is het rijk er van uitgegaan dat door de verkabeling er 
voor gemeenten ruimte komt om in het bebouwd gebied winstgevende locaties te kunnen 
ontwikkelen die anders onmogelijk zouden zijn. Voor dit tracé is dit echter niet van toepassing, 
er zijn geen potentiele ontwikkellocaties aanwezig. Ten aanzien van deze kosten loopt nog 
wel een discussie tussen het rijk en diverse gemeenten. 

3.2 De vooralsnog geprognotiseerde kosten voor de gemeente moet worden opgenomen in het  
      meerjarenperspectief 

Bij een verkabeling van het tracé van de hoogspanningsleiding zien we een kostenpost 
ontstaan, gebaseerd op kentallen van de netbeheerders, van afgerond  € 3.520.000,-- Hiervan 
komt dan 25 % voor rekening van de gemeente,  te weten € 880.000,--.  

3.3 Ondergronds brengen geeft waardestijging van woningen 
Uit een eerste beoordeling van een taxateur, overigens zonder specifiek naar deze situatie te 
kijken, komt naar voren dat het verwijderen van de bovengrondse leiding een positief effect 
heeft op de waarde van de woningen. Hierdoor komt de waarde van de woningen gelijk te 
liggen met vergelijkbare woningen. Met andere woorden, het prijsdrukkende effect van de 
hoogspanningsleiding komt te vervallen. 

4.1 Communicatie met belanghebbenden is noodzakelijk 
In het invloed gebied van de leiding zijn 103 woningen aanwezig. Een aantal van deze 
woningen in het bebouwd gebied zijn direct onder de geleiders gelegen. Vanuit de bewoners 
zijn al diverse vragen gesteld over de gezondheidsaspecten van wonen onder deze leiding en 
de mogelijke stappen die genomen gaan worden. Het communicatietraject zal dan ook 
zorgvuldig worden opgezet om: 
- geen onhaalbare verwachtingen te wekken 
- geen onrust te veroorzaken.   
- duidelijkheid te geven over het vervolgtraject 
 

Overleg gevoerd met 
Wethouder, Concern control, Adviseur Milieu, Adviseur R.O. 
  



Kanttekeningen 
1.1 Er zijn geen duidelijke uitspraken over de gezondheidsaspecten 

De deskundigen zijn het niet eens over de gezondheidsaspecten van de magneetvelden.  De 
leiding over Oostendam is niet permanent in gebruik en dient als reserveverbinding bij 
werkzaamheden of calamiteiten. Dit gebruik kan overigens ook veranderen bij een veranderde 
energievraag.   

1.2 De planning is onduidelijk 
Doordat de planning van de netbeheerders en het Rijk een dusdanig ruim tijdsbeslag geeft is 
het niet nodig om op dit moment een standpunt in te nemen. Zodra de netbeheerder met 
planvorming komt en een duidelijk tijdspad kan schetsen wordt er op dat moment een besluit 
genomen of er wel of niet verkabeld moet worden. Overigens zal bij niet aanmelden geen tot 
nauwelijks actie worden ondernomen vanuit de netbeheerder. 

3.1 Kosten horen niet bij de gemeente 
Het bijzondere aan het programma is dat de kosten voor 25 % voor rekening van de 
gemeente komen. Dit met als argument dat er dan ontwikkelruimte ontstaat die wellicht de 
kosten kunnen dragen. Dit is een gezocht argument als er geen directe ontwikkellocaties zijn. 
De netbeheerder daarentegen heeft van het rijk de mogelijkheid gekregen om de kosten onder 
te brengen in de transportkosten voor de energie die de burgers betalen. Ook is er hier sprake 
van een openbare infrastructuur net als het hoofdwegennet en de Betuweroute zodat het ten 
minste bijzonder is dat gemeenten voor 25 % van de kosten opdraaien. 

4.1 Communicatie kan beperkt worden tot een publicatie 
De communicatie kan beperkt worden tot een publicatie in de Combinatie waarbij wordt 
aangegeven dat er geen verkabeling plaatsvindt met de hierboven genoemde argumenten. 

 
Uitvoering/vervolgstappen 
Bij vaststelling van dit voorstel worden de verschillende besluitpunten verder uitgewerkt in 
samenspraak met de netbeheerder en vastgelegd in een projectplan.  
 
Evaluatie/monitoring 
Evaluatie en monitoring vinden plaats op basis van het projectplan en de reguliere rapportages. 
 
Duurzaamheid 
Door het ondergronds brengen van een hoogspanningsleiding wordt de leefomgeving verbeterd, Niet 
alleen qua mogelijke gezondheidseffecten maar ook zeker in de vorm van omgevingskwaliteit. 
Het ondergronds brengen van leidingen is ook een duurzame en veilige vorm van transport. 
 
Financiën  
Bij instemming met het voorstel zal in het meerjarenperspectief, op basis van de planning van de 
leidingeigenaar, een reservering worden opgenomen van € 880.000,-- ten behoeve van de bijdrage 
gemeente verkabeling hoogspanningsleiding. In het uitvoeringsjaar zal de bijdrage ten laste worden 
gebracht van de algemene reserve. 
 
Juridische zaken 
Op het moment van start van het project zal er met de netbeheerder afspraken moeten worden 
gemaakt over de daadwerkelijke uitvoering. Deze afspraken zullen contractueel worden vastgelegd. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Voor de communicatie wordt gelijktijdig met het projectplan, wat in gezamenlijkheid tussen 
leidingbeheerder en gemeente wordt opgesteld, een communicatieplan opgesteld. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
Geen 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


