
Interpellatie hoogspanningslijnen Limmel een grote  afleidingsmanoeuvre.

Het interpellatiedebat, aangevraagd door de CDA-fractie in de gemeenteraad van Maastricht, is niet 
meer dan een grote afleidingsmanoeuvre. De vragen die werden gesteld waren louter en alleen gericht 
op de financiering vanuit de Provincie. Met andere woorden heeft de Provincie -en zo ja, wanneer-  de 
“spaarpot”voor deze plannen gevuld. Met deze schijnbeweging van het CDA schieten de wijken 
Limmel en Nazareth niets op.  De bewoners worden middels deze poppenkast voorstelling  met  een 
kluitje in het riet gestuurd!

Minster Verhagen (CDA) heeft in zijn schrijven van 12 augustus 2011 in eerste instantie de wijken 
Limmel en Nazareth  aan het lijntje gehouden met de boodschap dat hij eind van dit jaar duidelijkheid 
hoopt te kunnen geven over de verkabeling van de hoogspanningsverbindingen. Inmiddels is duidelijk 
dat de eerste jaren geen schop de grond in zal gaan. Hij wil niet, en in zijn schrijven aan de buurt geeft 
hij aan dat de veiligheid van bewoners niet in het geding is. Ook aan de 2e kamer heeft hij  deze maand 
nogmaals laten weten dat “er geen sprake van veiligheids- en gezondheidsaspecten die het wonen in 
de nabijheid van hoogspanningslijnen zouden beperken”. 

Op 28 oktober 2011 heeft minister Verhagen (CDA) het definitieve tracé voor de 
hoogspanningsverbinding Randstad vastgesteld. Deze verbinding zal o.a. bij Schiphol -3,5 kilometer- 
wel deels ondergronds worden aangelegd. Zoals opgenomen in het Structuurschema 
Elektriciteitsvoorziening III zal de Technische Universiteit Delft in opdracht van het ministerie na 
ingebruikname van het tracé de komende 6 tot 8 jaar gaan onderzoeken of ondergrondse verkabeling 
van hoogspanningslijnen verantwoord zijn ten aanzien van spanningsstabiliteit en leveringszekerheid. 
Vanuit dit onderzoek zal op internationaal niveau de ervaringen worden uitgewisseld, zodat gegevens 
van simulatie onderzoek aan de praktijk kunnen worden getoetst. Hierna worden de 
onderzoeksresultaten geëvalueerd. Dit betekend voor eventuele nieuwe projecten dat ondergrondse 
verkabeling tot nader orde niet van toepassing kan zijn.

Stadsbelangen Mestreech concludeert  op basis van ministeriële publicaties en documenten dat 
minister Verhagen (CDA) nu niet wilt. Als we in Maastricht 6 tot 8 jaar moeten wachten op de 
uitkomst van het onderzoek door de Technische Universiteit Delft betekend in feite dat minister 
Verhagen (CDA) het hoogspanningsproject Limmel op de lange baan schuift. Ook al is de spaarpot 
gevuld, van uitstel komt afstel!!. 
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