KENNISMAKING VERENIGING GEMEENTELIJK PLATFORM HOOGSPANNING
WAT IS HET PLATFORM HOOGSPANNING?
Sinds 2011 organiseert het Gemeentelijk Platform Hoogspanning de verbinding tussen gemeenten die te
maken hebben met problematiek rondom bestaande en nieuwe hoogspanningsverbindingen. Daarnaast
vertegenwoordigt het Platform de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten gemeenten richting het
Rijk en de netbeheerders. Directe aanleiding voor de samenwerking is de uitwerking van de regeling voor de
uitkoop van woningen onder 220/380kV hoogspanningsverbindingen en de komst van het
verkabelingsprogramma voor 110/150kV hoogspanningsverbindingen binnen de bebouwde omgeving.
Op 17 januari 2014 is tijdens de Dag van de Hoogspanning de samenwerking bekrachtigd en is de weg ingezet
oprichting van de Vereniging Gemeentelijk Platform Hoogspanning. De oprichtende partijen van de vereniging
zijn de gemeenten Oostzaan, Veenendaal en Zaanstad. In aanvang telt de vereniging 12 gemeenten als lid. Het
doel is de vereniging dit jaar te laten groeien tot 25 gemeenten.

BELANG VAN EEN GEZAMENLIJKE ‘VUIST’ RICHTING DEN HAAG
Het is van groot belang dat de gemeenten sterk betrokken raken bij de verdere uitwerking en uitvoering van
het hoogspanningsprogramma. Dat programma zal immers voor gemeenten flink in de papieren gaan lopen en
soms ook de spreekwoordelijke ‘bloed, zweet en tranen’ kosten. Zo valt van onttrekking van woningen aan de
woningvoorraad weinig positiefs te verwachten. Het aantal huizen neemt af, er ontstaat onrust bij bewoners
en omwonenden en herbestemming zorgt voor (leefbaarheids)problemen. Aan de verkabeling van
hoogspanningsverbindingen moeten gemeenten 25% bijdragen. Dat zal miljoenen gaan kosten, nog los van
tijdelijke overlast en extra kosten voor procesbegeleiding en planvorming.
Vanwege de gemeentelijke belangen die met het hoogspanningsprogramma gemoeid zijn, is het noodzakelijk
met gemeenten een stevige, gezamenlijke vuist richting Den Haag en TenneT te maken (“eendracht maakt
macht”). Voor principieel verzet is het te laat, nu de contouren van het programma al zijn geschetst en
uitvoeringsregelingen in voorbereiding zijn. Maar op die uitwerking kan wel degelijk invloed worden
uitgeoefend.
Om deze vuist te kunnen maken is het zaak dat gemeenten met een breed collectief georganiseerd raken. Hoe
meer gemeenten zich aansluiten bij de vereniging, hoe steviger de onderhandelingspositie van het platform
richting Rijk en TenneT. Het loont dus om u aan te sluiten.

DRIE HELDERE DOELSTELLINGEN
Doel van die gezamenlijke “vuist” is om het programma in gunstige zin bij te sturen/aan te passen en in nauw
overleg met Rijk en TenneT de uitvoering zo soepel en gunstig mogelijk voor de betrokken gemeenten te laten
verlopen. Meer specifiek moet worden gestreefd naar:

1. MINIMALISEREN VAN DE KOSTEN VOOR GEMEENTEN
De kosten van het programma voor de betrokken gemeenten en bewoners moeten zo laag mogelijk zijn. In het
ideale scenario vervalt de 25% bijdrage aan de verkabelingskosten volledig. Daar zal op worden ingezet, maar
indien dit niet haalbaar blijkt, moet naar alternatieve, minder vergaande oplossingen worden gezocht. Het
aantal uit te kopen woningen moet worden geminimaliseerd door af te zien van uitkoop dan wel door te

verkabelen. In geval van uitkoop moeten gemeenten door het Rijk worden gecompenseerd voor het verlies van
de woonfunctie. De gemeentelijke bijdrage aan de kosten wordt geminimaliseerd door tegenvallers voor
rekening van TenneT en het Rijk te laten komen.

2. MAXIMALE FLEXIBILITEIT IN DE UITVOERING VOOR GEMEENTEN (MAATWERK)
Voor gemeenten moet er zoveel mogelijk ruimte zijn voor (her)bestemming van de uitgekochte woningen en
een vrije inpassing van het verkabelde tracé.

3. MAXIMALISEREN VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET RIJK
In het beste geval zijn gemeenten alleen verantwoordelijk voor de bestemmingswijziging van de uitgekochte
woningen. Hier zal op worden ingezet, maar in ieder geval moet het Rijk een veel actievere rol en
verantwoordelijkheid krijgen, onder meer in de communicatie naar bewoners, om te voorkomen dat
gemeenten het aanspreekpunt van bewoners worden en het Rijk buiten beeld blijft. Voorkomen moet worden
dat gemeenten ‘tegenstrevers’ worden van eigen, lokale bewonersverenigingen.
Om de boven genoemde lobby effectief en optimaal te organiseren heeft het Platform samenwerking gezocht
met het gespecialiseerde public affairs bureau IvCB Public Affairs & takeholdermanagement.

WAT DOET HET PLATFORM HOOGSPANNING VOOR U ?





Vertegenwoordiging van collectieve belangen van gemeenten die te kampen hebben met
hoogspanningsproblematiek.
Lobby richting het Rijk en TenneT met betrekking tot de uitwerking van de regelingen Uitkoop en
Verkabeling.
Komend jaar voert het platform een inventarisatie uit van hoogspanningsproblematiek bij gemeenten.
Het platform biedt een kennis en informatiecentrum voor gemeentelijke hoogspanningsproblematiek.

WAT BIEDT HET LIDMAATSCHAP VOOR UW GEMEENTE?







Een netwerk van collega’s en bestuurders betrokken bij hoogspanningsproblematiek.
Gratis toegang tot jaarlijkse bijeenkomst Dag van de Hoogspanning.
Toegang tot de ledenvergadering.
Toegang tot de website van het Platform Hoogspanning met informatie over
hoogspanningsproblematiek, contactpersonen bij gemeenten, archiefmateriaal en het laatste nieuws
betreffende hoogspanningsproblematiek.
U ontvangt de nieuwsbrief.

LIDMAATSCHAP
Als meer gemeenten zich aansluiten bij het platform komen we sterker te staan in de lobby richting een
optimale uitwerking van de regeling. Daarom zou het goed zijn als ook uw gemeente zich aansluit. De
contributie is afhankelijk van het inwonersaantal van uw gemeente en bedraagt:
 gemeente < 20.000 inwoners:
€ 750, gemeente 20.000-100.000 inwoners:
€ 1.250, gemeente > 100.000 inwoners:
€ 1.750,Uw gemeente kan lid worden door het bijgevoegde aanmeldformulier in te vullen en op te sturen.

Het Platform Hoogspanning is een netwerk van gemeenten die te maken hebben met vraagstukken rondom hoogspanningsverbindingen. Het Platform
Hoogspanning zet zich in om lokale belangen te vertegenwoordigen richting Rijk en de netbheerders.

