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Onderwerp
Vragen over hoogspanningslijn Drachtstervaart / De Drait/ Maartenswouden

Geachte heer, mevrouw ,

De fracties van Groen Links en het CDA hebben vragen gesteld over de hoogspanningslijn
die door de wijken Drachtstervaart, De Drait en Maartenswouden loopt. Vanwege recente
publicaties in de pers hebben wij vandaag een brief uit laten gaan naar de meest betrokken
inwoners. U treft die brief als bijlage bij deze brief aan.
Een deel van de door de raad gestelde vragen wordt daarin al beantwoord. Daarnaast geeft
deze brief naar ons oordeel een goed beeld van het ontstaan van de huidige situatie en
vervolgacties.
De vragen van GroenLinks
1.

Wat zijn de risico's voor bewoners van huizen die "te dicht" bij een hoogspanningsieiding
staan?
Deze vraag is op grond van de beschikbare internationale onderzoeken niet met
zekerheid te beantwoorden. Uit die onderzoeken blijkt dat er een significant verband lijkt
te zijn tussen wonen in de nabijheid van hoogspanningsleidingen en het aantal gevallen
van leukemie bij kinderen. Omdat er wetenschappelijk geen verklaring is voor het
toenemen van het aantal ziektegevallen door blootstelling aan elektromagnetische velden
kan niet gesteld worden dat het wonen in de nabijheid van hoogspanningsleidingen
zondermeer een negatieve invloed heeft op de gezondheid. De door de
Gezondheidsraad aangegeven aan te houden afstand is dan ook ingegeven door het
voorzorgsbeginsel en niet door wetenschappelijk aangetoonde verbanden.

2. Is het ondergronds leggen van deze hoogspanningskabels een haalbare optie?
Dat zal nader onderzocht moeten worden. De Eerste Kamer heeft een wet aangenomen
die het per 1 januari 2019 mogelijk maakt om netwerkbeheerders te verplichten om voor
aangewezen tracés te onderzoeken of verkabeling mogelijk is en als dat kan daaraan
mee te werken. De hoogspanningslijn die loopt van het verdeelstation De Haven naar de
A7 door de wijken Drachtstervaart, De Drait en Maartenswouden is bij het ministerie
aangemeld.
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Die wijst in het najaar de tracés aan die voor verkabeling in aanmerking zouden kunnen
komen. Wanneer de gemeente dat onderzoek wenst zal zij 10% van de
onderzoekskosten moeten dragen. Leidt dat onderzoek tot verkabeling dan zal de
gemeente 20% van de kosten daarvan moeten dragen met een maximum van
€ 975.000,-- per kilometer. Bij een volledige verkabeling van De Haven tot de A7 gaat het
dan om een eigen bijdrage van ongeveer € 2.500.000,-.
3.

Volgens de LC heeft de gemeente aangegeven: ,, Momenteel zoeken we de zaken
zorgvuldig uit zodat we iedereen van de juiste gegevens en antwoorden kunnen
voorzien”. Klopt dit, en zo ja kunt u aangeven hoever we zijn met het verstrekken van de
juiste gegevens en antwoorden?
In de brief aan de omwonenden hebben we die informatie verstrekt en de gestelde
vragen beantwoord.

4. Het verstrekken van gegevens en antwoorden zal de betrokken inwoners vermoedelijk
niet gerust stellen. Welke oplossingsrichtingen ziet u om de huidige onrust onder de
bewoners weg te nemen?
Wij delen uw verwachting niet. Als er na het lezen van de brief nog vragen resteren,
zullen wij die trachten te beantwoorden. Nader onderzoek naar deze specifieke casus
vinden wij niet zinvol of gewenst. Gelet op de wetenschappelijke onzekerheid verwachten
wij niet dat dat toegevoegde waarde zal hebben.
Vragen van het CDA
1. Klopt het dat de heer Lemstra nooit enige formele reactie gekregen op zijn brieven en
vragen van 15 april jl. en wat is de reden hiervan?
Op 24 april heeft uw raad de brief van de heer Lemstra voor kennisgeving aangenomen.
Omdat deze brief ook aan het college gericht was heeft wethouder Van der Zwan
telefonisch contact opgenomen met de heer Lemstra. Bestuurlijk en ambtelijk is
aangegeven is dat deze brief voor de afhandeling wordt voorgelegd aan het nieuwe
college. De wethouder heeft de heer Lemstra geadviseerd dit als punt voor de coalitie
besprekingen in te brengen bij de informateur. De heer Lemstra heeft dat gedaan.
2. Kloppen de data die wij uit de LC van afgelopen zaterdag gelezen hebben en waarom is
de raad daarover niet geïnformeerd anders dan via de pers?
De vraag is ons niet geheel duidelijk. Als met data bedoeld wordt de aanduiding van het
tijdsverloop, dan is het antwoord ja. Als het gaat om de feiten, dan verwijzen we u naar
de inhoud van deze brief en de bijlage. Wij hebben de LC zoals in het stuk staat
aangegeven dat wij niet alle gestelde vragen op dat moment al konden beantwoorden.
Wij vonden het zorgvuldiger om eerst de betrokkenen en uw raad te informeren en
daarna de pers. Dat heeft de LC niet weerhouden van het plaatsen van deze publicatie.
3. Is het college bereid om zich volledig in te zetten om de veiligheid van onze burgers te
garanderen en is zij bereid daarvoor de bekabeling (ondergronds) te laten leggen en
hiervoor het benodigde budget vrij te maken?
Uiteraard is het college bereid om zich in te zetten voor de veiligheid van onze burgers,
maar het afgeven van garanties kan niet van de gemeente gevraagd worden. Of er
middelen worden vrijgemaakt voor een gemeentelijke bijdrage aan het verkabelen is
primair een vraag die de raad op grond van haar budgetrecht zal moeten beantwoorden.
In het najaar zal blijken of het tracé op de lijst van het ministerie staat.
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Uw raad kan dan bij de behandeling van het Beleidsplan besluiten over de gewenste
financiële reserveringen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
^bur&emeester

secretaris

elmer

Bijlage:

Tom vara Mourik

brief aan bewoners

