
                                                                            

 
Motie 
 
 
Onderwerp: 380 kV-lijn ondergronds (RIS 13A.1.) 
 
Motie op grond van art. 42 Reglement van Orde. 
 
 
 
Indiener(s):  Menke (PvdA ), Hofs (Lokaal Belang), Vesters (SP)  

  ………. (CDA), ……….. (VVD), ………… (D66) 
    
 
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 4 november 2014, 
 
Gehoord de plannen van TenneT en het Ministerie van Economische Zaken (EL&I) tijdens de 
raadsrotonde van 2 oktober jl. m.b.t. de aanleg van een bovengrondse 380 kV-lijn; 
 
Gelezen  

- de vervolgmemo van het college over de 380kV-lijn en de memo over de landschappelijke 
inpassing van de 380 kV-lijn in relatie tot het DRU Park; 

- het rapport “Het meest Milieuvriendelijke Alternatief voor de geplande 380 kV 
hoogspanningsverbinding van Doetinchem naar Wezel” van de St. Achterhoek voor 380 kV 
ondergronds; 

- de behandelingen in de gemeenteraad vanaf 2010, antwoorden en correspondenties van het 
college van B en W en de reactie van EZ. 21 mei 2013 inzake 380kV verbinding. 

 
Van mening dat: 
1.  Een ondergrondse gelijkstroomverbinding een beter alternatief is omdat blijkens genoemd rapport: 

a) Er geen magnetisch veld is, dat sterker is dan dat van de aarde;  
b) Zij is onzichtbaar en geluidloos;  
c) De veiligheid en gezondheidsaspecten beter gewaarborgd zijn;  
d) Er zijn geen nadelige economische effecten zoals op de waarde van huizen en grond, 

onroerendezaakbelasting en op het toerisme;  
e) Het ruimtebeslag is minstens 25 maal minder.  

2.  Het onderzoek naar de alternatieven moet worden uitgebreid met het Duitse deel van het traject; 
 
Roept het college op  

- bezwaar te (blijven) maken en invloed uit te oefenen tegen de bovengrondse aanleg van de 
380 kV-lijn; 

- minister van EZ (op locatie) uit te nodigen; 
- te pleiten voor het meest milieuvriendelijke alternatief, zijnde gelijkstroom ondergronds; 
- aan te dringen op uitbreiding van het onderzoek op het Duitse deel van het traject; 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ondertekening: 
 
 
(PvdA)      (Lokaal Belang) 
 
(SP)      (D66) 
 
(VVD)      (CDA) 
 


