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Voorstel 
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284505
 

Portefeuillehouder
Marco Goedknegt

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
h.v.d.linden@bar-organisatie.nl
 

 

Geadviseerd besluit
1. Over te gaan tot start van het proces door aan TenneT te verzoeken het gedeelte van de 
hoogspanningsleiding tussen bos Valckesteijn en de polder de Kijvelanden ondergronds te brengen, 
e.e.a. conform de procedure zoals opgenomen in de Algemene Maatregel van Bestuur "Verplaatsen 
en Verkabelen van Hoogspanningsverbindingen" 

2. Een bedrag van € 1.500.000,-- beschikbaar te stellen als dekking van de gemeentelijke bijdrage en 
de overige kosten.

3. Het bedrag te dekken uit de algemene reserve en het risico te schrappen in de risicoparagraaf.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Door de rijksoverheid is, op basis van diverse onderzoeken en een advies van de nationale 
gezondheidsraad, een voorzorgbeginsel geformuleerd rond het aanwezig zijn van een 
magneetveldzone rond een hoogspanningsverbinding. Dit voorzorgbeginsel gaat uit van een 
veldsterkte op jaarbasis van 0,4 microTesla. Overigens ligt deze grens een factor 250 lager dan de 
norm die binnen Europa wordt gehanteerd. (100 microTesla).

Gebaseerd op dit voorzorgbeginsel zijn door de rijksoverheid diverse tracés aangewezen in bebouwd 
gebied die in aanmerking komen om ondergronds gebracht te worden. Deze tracés zijn vastgelegd in 
een besluit. De procedure om te komen tot het ondergronds brengen is beschreven in de AMvB 
"Verplaatsen en Verkabelen Hoogspanningsverbindingen" 

De hoogspanningsleiding over de bebouwde kom van Poortugaal ter hoogte van de Landweg is 
 aangewezen als ondergronds te brengen verbinding. 

De gemeente verzoekt de netbeheerder om de verbinding ondergronds te brengen die dan het project 
verder vorm geeft. De kosten voor het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding komen 
voor 85 % voor rekening van de netbeheerder en voor 15 % voor rekening van de gemeente met een 
daarbij opgenomen maximum.

Door het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding wordt de huidige magneetveldzone 
waarbij de waarde vanuit het voorzorgbeginsel van 0,4 microTesla zich nu uitstrekt over ongeveer 150 
woningen en een deel van de school de Parel weggenomen. 

Overigens is er op dit moment geen sprake van een magneetveldzone, de verbinding is door TenneT 
buiten bedrijf gesteld. Afhankelijk van ontwikkelingen bestaat de mogelijkheid dat deze verbinding op 
termijn toch weer in bedrijf wordt gesteld. Op dat moment is het noodzakelijk dat de leiding 
ondergronds is gebracht.

Beoogd effect
Door het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding komt er een eind aan een 
magneetveldzone over woningen en een gedeelte van de school, dit bij het in gebruik zijn van de 
hoogspanningsleiding.

Argumenten
1.1 Formele start is noodzakelijk

Om het proces te starten is een formeel verzoek aan TenneT noodzakelijk

2.1 Dekking van de gemeentelijke bijdrage is nodig gelet op de wettelijke verplichting

De dekking van de kosten van de gemeentelijke bijdrage is nodig voorafgaand aan het formele 
verzoek aan TenneT.

3.1 Risico uit begroting wordt concreet

Door nu TenneT te verzoeken de leiding ondergronds te brengen wordt het risico zoals benoemd in de 
begroting concreet in een te besteden bedrag.

Overleg gevoerd met
Commissie Ruimte

Kanttekeningen
1.1 Verkabeling is nu nog niet noodzakelijk
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Doordat de hoogspanningsleiding nu niet in gebruik is, is ondergronds brengen van de 
hoogspsanningsleiding nu niet urgent. Wel moet worden bedacht dat op het moment van in 
gebruikname van deze leiding de magneetveldzone volledig aanwezig is. Het trajerct van ondergronds 
brengen van de leiding zal een doorlooptijd hebben van (ingeschat) 2 jaar.

2.1 Bijdrage doet een beroep op onze reserves

De gemeentelijke bijdrage doet een fors beroep op onze reserves. Wel is het zo dat dit onderwerp al 
een aantal jaren is opgenomen in de risicoparagraaf.

Uitvoering/vervolgstappen
Na besluitvorming wordt de brief verstuurd aan TenneT wat de eerste stap wordt in het gehele project. 
Binnen de organisatie wordt een projectteam gevormd om een en ander te begeleiden.

Financiën
In de AMvB is de bekostiging van het ondergronds brengen van een aangewezen tracé vastgelegd. 
Voor onze gemeente komt dit neer op een bijdrage van 15 % van de totale kosten met een maximum 
van € 975.000,-- per kilometer nieuw tracé. De voorlopige inschatting is, dat gezien de complexiteit 
van de kruisingen met metrobaan, Groene Kruisweg en de kruising met de Albrandswaardsedijk, als 
secundaire waterkering, dit een investering gaat vragen van rond de 9 miljoen euro. Uitgaande van 
een nieuwe tracélengte van 1,3 km is de bijdrage vanuit de gemeente richting TenneT 
gemaximaliseerd op € 1.267.500,--. Voor onze eigen kosten moet rekening worden gehouden met een 
kostenpost van afgerond € 205.000,--, dit voor projectbegeleiding, communicatie en civiele techniek.

In totaal komen de maximale kosten dan op een bedrag van afgerond € 1.500.000,--.

In de begroting is in de risicoparagraaf dit risico al benoemd.

De kosten zullen ten laste worden gebracht aan de algemene reserve waarbij dit een éénmalige 
bijdrage is en niet kan worden gezien als investering die over een aantal jaren kan worden 
afgeschreven.

Overigens komen door het ondergronds brengen van de leiding diverse percelen vrij voor mogelijke 
woningbouwontwikkeling zoals het gebied van de Weide.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Na besluitvorming wordt de formele start met TenneT vorm gegeven. De direct betrokken omgeving 
(150 woningen en school) wordt geïnformeerd rond de formele start van het project en op reguliere 
basis geïnformeerd over de voortgang.

 

Bijlagen
1. verzoek tennet.docx  
2. brief hoogspanningsleiding ondertekende versie.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Zaaknummer:
284505

Onderwerp:
Verkabeling 
hoogspanningsleiding Landweg

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 25 mei 2021,

gelet op 

-    Algemene Maatregel van Bestuur "Verplaatsen en Verkabelen van Hoogspanningsverbindingen".

overwegende, dat

De rijksoverheid een zgn. voorzorgbeleid voert rond de aanwezigheid van magneetvelden rond 
hoogspanningsleidingen. 

BESLUIT:

1. Over te gaan tot start van het proces door aan TenneT te verzoeken het gedeelte van de 
hoogspanningsleiding tussen bos Valckesteijn en de polder de Kijvelanden ondergronds te brengen, 
e.e.a. conform de procedure zoals opgenomen in de Algemene Maatregel van Bestuur "Verplaatsen 
en Verkabelen van Hoogspanningsverbindingen" 

2. Een bedrag van € 1.500.000,-- beschikbaar te stellen als dekking van de gemeentelijke bijdrage en 
de overige kosten.

3. Het bedrag te dekken uit de algemene reserve en het risico te schrappen in de risicoparagraaf.
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TenneT regio West 
Tielweg 28 
2803 PK Gouda 
  
  

 
Uw brief/mail van: - Ons kenmerk: 284505 
Uw kenmerk: - Contactpersoon: H. van der Linden 
  Team: Energietransitie en Klimaatadaptie 
  Telefoonnummer: 010-5061710 
  Datum:  
    
Betreft: Verkabeling gedeelte tracé Waalhaven-Geervliet 
 
Geachte dames, heren, 
 
Door de rijksoverheid is een gedeelte van de verbinding Waalhaven-Geervliet aangewezen als een 
ondergronds te brengen tracé. Het betreft hier het gedeelte over de bebouwde kom van de kern 
Poortugaal. 
 
Op basis van de procedure zoals beschreven in de Algemene Maatregel van Bestuur “Verplaatsen en 
Verkabelen Hoogspanningsverbindingen” verzoeken wij u hierbij het project op te starten om te komen 
tot het uitvoeren van deze werkzaamheden.  
 
Graag ontvangen wij van u uw bevestiging van start van het proces en een eerste planning om te 
komen tot deze verkabelingswerkzaamheden. 
  
Uw contactpersoon 
Voor de gemeente is H. v.d. Linden aanspreekpunt, u kunt hem bereiken via 010-5061710 en/of 
h.v.d.linden@bar-organisatie.nl.  
 
Wij zien uw berichten met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,                De burgemeester, 
 
 
 
Hans Cats        Drs. Jolanda de Witte 

mailto:h.v.d.linden@bar-organisatie.nl
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De bewoners van dit adres. 

 

 

 

 

 
Uw brief/mail van: 

 
Ons kenmerk: 284505 

Uw kenmerk: 
 

Contactpersoon: H. v.d. Linden  
 Team: Energietransitie en Klimaatadaptie 

  Telefoonnummer: 010-5061111 

  Datum: 25 mei 2021 

    

Betreft: Ondergronds brengen hoogspanningslijn 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Uw woning staat in de buurt van een hoogspanningslijn. Deze lijn loopt tussen Distripark Eemhaven 
en de Oude Maas. Wij willen binnenkort de beheerder van de lijn (TenneT) verzoeken om de kabels 
onder de grond te leggen voor het gedeelte tussen bos Valckesteyn en de Albrandswaardsedijk. Dit 
heet verkabeling. De masten zullen dan ook verdwijnen.  
 
Deze brief ontvangt u zodat u vooraf geïnformeerd bent. We vinden dit belangrijk omdat het over een 
ontwikkeling in uw directe omgeving gaat.  
 
De verkabeling van de hoogspanningslijn komt op 5 juli in de gemeenteraad 
De hoogspanningslijn is voor zover ons bekend al sinds 2018 uitgeschakeld. Met het verzoek aan 
TenneT willen we voorkomen dat de lijn in de toekomst mogelijk alsnog wordt ingeschakeld, en er 
weer spanning op de bovengrondse leidingen komt te staan. Dan ontstaat er namelijk een magnetisch 
veld, dat een deel van de bebouwing langs de lijn raakt. Met het onder de grond brengen van de 
leidingen voorkomen we een dergelijke situatie. De gemeente zorgt hiermee voor een duurzaam 
veilige woonomgeving 
 
Op 5 juli aanstaande wordt het verzoek aan TenneT besproken in de gemeenteraad van 
Albrandswaard. Vooraf behandelt het Beraad en Advies Ruimte het voorstel. Dit gebeurt op 22 juni.  
 
Tijdelijk enige overlast 
Sinds 1 januari 2019 kan de gemeente aan netbeheerder Tennet verzoeken om de hoogspanningslijn 
te verkabelen. De gemeentelijke kosten van deze ontwikkeling kunnen worden gedragen, omdat het 
college aan de raad voorstelt (een deel van) de in 2020 ontvangen Eneco-gelden hiervoor te 
gebruiken.  
 
Bij de verkabeling zal dit ondergronds leggen van de kabels en het afbreken van de masten tijdelijk 
enige overlast geven. 
 
 
 



  
  

 
 
 
  
Betreft: Ondergronds brengen hoogspanningslijn  

 
 
 
 
 
 
Wilt u meer informatie? 
Dan kunt u contact opnemen met mevr. Marianne de Jong via marianne.d.jong@bar-organisatie.nl  
 
De komende dagen kunt u op onze website een lijst vinden met meest gestelde vragen en 
antwoorden. 
 
Meer algemene informatie over verkabeling vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-
ordening-en-gebiedsontwikkeling/wonen-bij-hoogspanningslijnen .  
 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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