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Aan de leden van de raad,
Beslispunten
1. De hoogspanningslijnen conform tracé B1 oost en B2 west ondergronds te brengen met een
voorkeur voor verkabeling tussen de masten 124 en 96.
2. Een bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning in te stellen waarin in totaliteit maximaal
€ 5.700.000,- gestort kan worden.
3. Vanuit de reserve precariobelasting een bedrag van € 362.971,- te storten in de
bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning.
4. Bij vaststelling van de komende jaarrekeningen het eventuele positieve saldo van de reserve
precariobelasting over te hevelen naar de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning.
5. Een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van € 362.971,- om de voorbereidingsfase van
de verkabeling te kunnen starten en dit te dekken vanuit de bestemmingsreserve verkabeling
hoogspanning.
Waarom naar de raad?
De verkabeling is een van de belangrijke speerpunten uit het raadsprogramma. Met voorliggend
voorstel wordt besloten om over te gaan tot het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen.
Hiervoor is een raadsbesluit nodig (kaderstellend). Tevens heeft de gemeenteraad het budgetrecht en
zal dan actief een besluit over de dekking van de te maken kosten moeten nemen.
Samenvatting
Voorgesteld wordt om te besluiten tot het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen binnen
de woongebieden van Veenendaal. Bij de consultatie over de businesscase in april van 2019 werd
duidelijk dat er een groot draagvlak is voor deze verkabeling. Echter moet er wel voldaan kunnen
worden aan de financiële consequentie die deze verkabeling met zich meebrengt. Een belangrijk
onderdeel van dit raadsvoorstel betreft de dekking. Hiervoor wordt voorgesteld om gebruik te maken
van precariobelasting-inkomsten (periode 2015 - 2018). Ten opzichte van de consultatie is de situatie
gewijzigd. In eerste aanleg is de gemeente in het gelijk gesteld over het heffen van deze precario.
Hierdoor kan nu met grotere zekerheid een besluit worden genomen over de inzet van de middelen
vrijkomend uit de precariobelasting.
Met deze positieve uitkomst is gezocht naar een financiële opzet waarbij de kosten en dekking
(inkomsten vanuit de precariobelasting) met elkaar in evenwicht zijn. In voorliggend voorstel wordt
enerzijds voorgesteld om over te gaan tot verkabeling en anderzijds de dekking voor de te maken
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kosten gefaseerd ter beschikking te stellen. Het beschikbaar stellen is gekoppeld aan de inkomsten
van de precariobelasting . In het voorstel is hiervoor een koppeling gelegd met de reserve
precariobelasting . Tot slot wordt een voorbereidingsbudget aangevraagd om de voorbereidende
werkzaamheden te kunnen starten.

Inleiding
De afgelopen jaren zijn diverse stappen gezet om te komen tot het ondergronds brengen van de
hoogspanningslijn die dwars door Veenendaal loopt. De gemeente heeft onder andere een
haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren, recent is een businesscase opgesteld en ook is de
gemeente actief in het landelijke platform voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen
door woongebieden . Met deze genomen stappen is inmiddels veel duidelijk geworden over de
(on)mogelijkheden voor het ondergronds brengen en de financiële impact hiervan . Dit komt ook omdat
de cofinancieringseisen vanuit het Rijk inmiddels duidelijk zijn en wettelijk zijn vastgelegd .
In april van dit jaar is aan de hand van de businesscase de raadscommissie geconsulteerd over het al
dan niet ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen. In combinatie met de uitkomst hiervan en
het feit dat de gemeente in eerste aanleg in het gelijk is gesteld ten aanzien van de heffing van de
precariobelasting ligt er nu een voorstel voor om over te gaan tot verkabeling en de dekking van de
kosten.

Beoogd resultaat
Ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen binnen de woongebieden van Veenendaal ten
behoeve van een verbetering van het woon- en leefklimaat.
Argumenten
1.1 Sluit aan bij raadsprogramma, uitkomst consultatie en motie Kadernota 2019
In het op 31 mei 2018 vastgestelde Raadsprogramma 2018-2022 is het volgende opgenomen: Vanuit
een oogpunt van gezondheid en veiligheid willen we de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds
brengen. Dat geldt in elk geval voor dat gedeelte van de lijn boven woningen, scholen en
zorginstellingen. We zetten ons actief in om als een van de eerste gemeenten gebruik te kunnen
maken van de mogelijkheden van de wet Voortgang Energietransitie (wet VET). Tijdens de consultatie
in april 2019 over de uitkomsten van de businesscase werd deze ambitie nogmaals bevestigd . Ook
werd duidelijk dat de dekking voor de gemeentelijke bijdrage de grootste uitdaging vormt.
Tot slot heeft het college bij de behandeling van de Kadernota 2020-2024 toegezegd om nog in 2019
met een voorstel te komen met betrekking tot de dekking van de kosten van het ondergronds brengen
(verkabeling). Met voorliggend voorstel wordt hieraan invulling gegeven.
Door nu te besluiten om tot verkabeling over te gaan , wordt invulling gegeven aan de ambitie
opgenomen in het raadsprogramma en ook al eerder vastgelegde wensen om de lijnen onder de
grond te brengen . Ten aanzien van de bekostiging is een dekking gevonden (zie volgende
beslispunten).
1.2 Verkabeling bij voorkeur vanaf mast 96 en tot en met 124, maar is nog niet zeker
Verkabeling voor alle woongebieden binnen Veenendaal : deze ambitie is helder en met voorliggend
voorstel ook realiseerbaar. Zowel aan de west- als oostzijde is nog onduidelijk vanaf welke mast
daadwerkelijk gestart kan worden met de verkabeling . Aan de westzijde is dit afhankelijk van de
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medewerking van een grondeigenaar en de buurgemeente. Aan de oostzijde speelt het aanwezige
natuurgebied een rol. Op dit moment is nog niet duidelijk of voor dit startpunt een vergunning kan
worden verkregen. Uiteraard wordt bij de uitwerking zoveel mogelijk ingezet op deze voorkeur. Het
kan echter gebeuren dat één of beide masten niet als startpunt kunnen worden gehanteerd . In dat
geval zal één mast later worden gestart (respectievelijk mast 97 en 125). Ook met deze alternatieven
wordt de ambitie gerealiseerd. Aan de oostzijde zal dan pas gestart worden vanaf het sportpark. Aan
de westzijde zal het stijgpunt relatief dicht bij enkele woningen komen te staan.
2. 1 Bestemmingsreserve is nodig om de komende jaren voldoende middelen te reserveren voor de
verkabeling
Met het instellen van een bestemmingsreserve en deze de komende jaren te 'vullen' wordt de dekking
van de gemeentelijke bijdrage aan de verkabeling vastgelegd. Door het instellen van een
bestemmingsreserve worden gelden gereserveerd voor het vastgestelde doel. In de
bestemmingsreserve kan in totaal maximaal 5,7 miljoen euro gestort worden. Meer is niet nodig
doordat de gemeentelijke bijdrage aan de verkabeling is gemaximaliseerd . Dit maximum is niet
afhankelijk van de daadwerkelijke kosten, maar alleen van de lengte van de verkabeling. De enige
uitzondering hier zijn de eigen interne kosten (zie kosten, baten en dekking).
3. 1 Het bedrag uit de reserve precariobelasting is vrij besteedbaar
Ten aanzien van de precariobelasting is afgesproken dat alle inkomsten worden gestort in een
voorziening. Pas als een bedrag zeker gesteld is (geen lopende bezwaren of juridische procedures),
dan wordt dit bedrag overgeheveld naar de reserve . Deze middelen zijn dan vrij besteedbaar. Bij het
instellen van de reserve precariobelasting is wel reeds aangegeven dat deze onder andere ingezet
kunnen gaan worden voor het verkabelingsproject.
4. 1 Sluit aan bij het besluit over instellen reserve precariobelasting
Bij de invoering van de precariobelasting is opgenomen dat de inkomsten kunnen worden ingezet voor
onder andere de verkabeling . De huidige reserve precariobelasting kent nog geen eindbestemming.
Door nu een koppeling te leggen met de op te richten bestemmingsreserve verkabeling
hoogspanning, wordt de bestemming voor deze middelen tot een totaal maximum van 5,7 miljoen
euro definitief bepaald . Kortom de eerste 5,7 miljoen euro uit de reserve precariobelasting wordt
ingezet om de verkabeling te bekostigen .
4.2 De uitspraak van de rechtbank is positief voor de gemeente Veenendaal
De verwachting is dat er de komende jaren meer middelen worden toegevoegd aan de reserve
precariobelasting. Deze verwachting is er omdat de gemeente in eerste aanleg in het gelijk is gesteld
over de heffing en jurisprudentie bij andere gemeenten ook een positief beeld schetst. Zodra een
geïnde heffing onomkeerbaar wordt, wordt dit bedrag toegevoegd aan de reserve precariobelasting en
vervolgens naar de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning (tot hier in totaal maximaal 5,7
miljoen euro in is gestort).
4.3 Blijvende inzet op cofinanciering door bijvoorbeeld de provincie
Zoals bij de kanttekeningen ook aangegeven is er pas zekerheid over de beschikbaarheid van de
benodigde financiële middelen als een procedure daadwekelijk is afgerond. Kortom het blijven werken
aan alternatieve dekkingsbronnen blijft relevant. De provincie heeft in haar programma opgenomen
dat er mogelijk een subsidieregeling komt voor verkabeling . Deze ontwikkeling wordt gevolgd en
indien mogelijk zal hiervoor een aanvraag worden gedaan.
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5. 1 Voorbereidingsbudget is nodig om de komende jaren de uitvoering te kunnen voorbereiden

De komende 3 jaar is conform de planning van TenneT nodig om aanvullende onderzoeken te doen,
het technisch ontwerp op te stellen, de aanbesteding te kunnen houden en de benodigde procedures
te doorlopen. Pas over circa 3 jaar start de daadwerkelijke realisatie. Hierdoor is het mogelijk om een
cashflow te maken en hiervoor nu alleen voor deze voorbereidingsfase een voorbereidingsbudget
beschikbaar te stellen . Zie kosten, baten dekking.
5.2 Beschikbaar stellen uitvoeringsbudget voor de daadwerkelijke uitvoeringsfase komt zodra
uitspraak precariobelasting definitief is.
De verwachting is dat er uiterlijk in 2021 een definitieve uitspraak is over in ieder geval de eerste jaren
waarin de precariobelasting is geheven. Op dat moment kan het resterend benodigd bedrag voor de
daadwerkelijke verkabeling worden toegevoegd aan het nu verleende voorbereidingsbudget.
Alternatieven
In de basis zijn er twee alternatieven denkbaar. Het eerste alternatief is het uit- of afstellen van de
verkabeling. Deze optie behoeft geen nadere toelichting . In de eerder genoemde consultatiememo zijn
de gevolgen hiervan ook al benoemd. Bij uitstel moet rekening gehouden worden met extra
indexkosten en daarmee ook een hogere gemeentelijke bijdrage.
Het tweede alternatief betreft de financiering van de verkabeling. Er kan ook voor worden gekozen om
de verkabeling als investering te zien, ofwel hierdoor kan de verkabeling worden opgenomen in het
meerjareninvesteringsplan (zie de als bijlage toegevoegde consultatiememo). De afschrijvingstermijn
bedraagt 50 jaar wat betekent dat de jaarlijkse kosten circa€ 225.000,- per jaar zijn. Deze kosten
zullen opgenomen worden in de exploitatie. Indien de gemeentelijke bijdrage met bijvoorbeeld een
provinciale subsidie naar beneden gaat, heeft dit uiteraard ook een verlagend effect op de genoemde
jaarlijkse kosten.
Kanttekeningen
4. 1 en 5. 1 De uitkomst van de definitieve uitspraak over de heffing van de precariobelasting is
onzeker. Hierdoor blijft er een financieringsrisico bestaan
In eerste aanleg is de gemeente in het gelijk gesteld ten aanzien van de precariobelasting . Dit is nu
ook de aanleiding om voorliggend voorstel op te stellen . Er is inmiddels al wel hoger beroep
aangetekend tegen deze uitspraak. De uitkomst van de juridische procedures is nog ongewis . Daarom
blijft de huidige structuur van de voorziening precariobelasting en reserve precariobelasting in stand.
In de voorziening blijven de bedragen waarover nog procedures lopen, staan. Pas nadat definitief kan
worden vastgesteld dat er geen procedures lopen over een bedrag, valt deze vrij aan de reserve (en
zijn deze bedragen door de raad vrij te besteden).
Uiteindelijk bestaat de mogelijkheid dat de gemeente in het ongelijk wordt gesteld in één of meerdere
procedures tegen de precariobelasting. Zie paragraaf kosten, baten en dekking voor een nadere
toelichting.
Participatie
Het tracé voor de verkabeling is bepaald door de technische en financiële mogelijkheden . Belangrijke
conclusie is dat er geen nieuwe gevoelige bestemmingen (onder andere woningen) binnen de
magneetveldzone van 0,4 microtesla komen te liggen. Participatie zal in dit traject beperkt zijn tot
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vooral informeren en afstemmen om overlast tijdens de uitvoeringsperiode zoveel mogelijk te
beperken. Uiteraard worden de procedures in het kader van inspraak uitgevoerd .
Wat betekent dit besluit voor inwoners?
Concreet betekent dit besluit dat de hoogspanningslijnen ondergronds gaan. De lijnen verdwijnen
daarmee uit het zicht, en bovenal wordt ook voor de bestaande woningen voldaan aan het

voorzorgsbeginsel ten aanzien van de magneetveldzone. Als bijlage is de consultatiememo van april
2019 toegevoegd . Hierin is meer informatie te vinden over het ondergronds brengen en de
magneetveldzone.
Aanpak I uitvoering

De verkabeling wordt projectmatig uitgevoerd . De gemeente is hierbij opdrachtgever. TenneT is echter
in belangrijke mate zelf verantwoordelijk voor de uitvoering. De aanpak voor het vervolg is in
hoofdlijnen beschreven in de businesscase (toegevoegd als bijlage).
Wel dient opgemerkt te worden dat ook binnen TenneT, net als bij de gemeente, een
besluitvormingsprocedure loopt. Deze procedure is gericht op het verkrijgen van een
investeringsbesluit voor de 80% financiering door TenneT . De verwachting is dat deze procedure
ongeveer gelijktijdig is afgerond met de gemeentelijke besluitvorming.
Communicatie over dit besluit

Inwoners worden geïnformeerd over het genomen besluit. Daarnaast zal ook TenneT worden
geïnformeerd over het feit of de opdracht wordt verleend.
Evaluatie

De verantwoording en evaluatie verloopt via de P&C-cyclus . Daarnaast zal gekoppeld aan deze
cyclus jaarlijks een uitgebreide stand van zaken worden gegeven.
Kosten, baten, dekking

Deze paragraaf kent verschillende onderdelen om inzichtelijk te maken hoe de verkabeling wordt
bekostigd:
1. Raming totale kosten van verkabeling;
2. Gemeentelijke bijdrage aan de verkabeling gebaseerd op de totale raming en het wettelijk
maximum ;
3. Dekking door gefaseerde inzet inkomsten uit precariobelasting;
4. Risico's en beheersmaatregelen.
Ad 1: Raming totale kosten verkabeling
TenneT heeft dit jaar in het kader van de businesscase een raming opgesteld voor de verkabeling .
Hieraan zijn nog enkele posten toegevoegd om een totaalbeeld te krijgen. Deze raming is in
onderstaande tabel opgenomen .

Post

Daadwerkelijke raming

Kosten TenneT

{

19.400.000

Reeds gemaakte kosten

{

300.000

Index over 4 jaar (2% per jaar)

{

1.600.000

Bijkomende gemeentelijke kosten

{

500.000
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1 Totale

Ic

kosten

21.800.000

1

Ad 2 Gemeentelijke bijdrage aan de verkabeling
Vanuit de wet VET is geregeld dat gemeenten 20% van de totale kosten voor haar rekening moet
nemen . De overige 80% worden door de netbeheerder bekostigd . Ook is er een maximale
gemeentelijke bijdrage per te verkabelen kilometer vastgelegd . Er zijn dan ook twee varianten voor de
gemeentelijke bijdrage berekend . Eén gebaseerd op de huidige raming en één gebaseerd op de
maximale gemeentelijke bijdrage .

Gemeentelijke kosten

Daadwerkelijke raming TenneT

Wettelijk maximum

Bijdrage aan verkabeling

€

4.260.000

€

5.070.000

Bijkomende gemeentelijke kosten *)

€

500.000

€

630.000

Totaal

€

4.760.000

€

5.700.000

*) komt niet in aanmerking voor 80% co-financiering

De raming van TenneT kent nog een onnauwkeurigheid van +/- 15%. Mede vanwege deze
onzekerheid, maar ook als beheersmaatregel, is gekozen om de raming gebaseerd op het wettelijk
maximum te gebruiken als basis voor de bekostiging .

Ad 3. Dekking door gefaseerde inzet inkomsten uit precariobelasting
De kosten voor de verkabeling worden niet direct in het eerste jaar gemaakt. De eerste drie jaar zijn
vooral nodig voor de voorbereiding van de uitvoering en het doorlopen van de benodigde procedures.
Pas in het vierde en vijfde jaar (uitgaande van de planning van TenneT) worden de meeste kosten
gemaakt. In deze jaren wordt de verkabeling daadwerkelijk gerealiseerd . In de volgende tabel is een
globale kostenverdeling voor de komende jaren gemaakt.
Cashflow
Kostenpost

Kosten TenneT maximaal
Eigen kosten
Maximaal benodigd per jaar

Boekwaarde

2020

2021

€ 104

€ 200

€50

€ 100

€ 154

€300

2022

2023

2024

€ 200

€ 200

€ 2.248

€ 2.248

€ 100

€ 100

€ 100

€ 50

€300

€300

€ 2.348

€ 2.298

Bedragen * 1. 000

Om de kosten te kunnen dekken is, gebaseerd op bovenstaande cashflow, een dekkingsplan nodig .
Dit dekkingsplan is gebaseerd op de inkomsten vanuit de precariobelasting. Alvorens deze planning te
maken, wordt eerst inzichtelijk gemaakt op welke wijze op dit moment wordt omgegaan met deze
inkomsten en de stand van zaken .
De gerealiseerde inkomsten uit de precariobelasting worden gestort in de voorziening
precariobelasting . Deze gelden blijven , zo lang er nog geen 100% zekerheid is of deze inkomsten
definitief kunnen blijven staan, in deze voorziening. Mocht er geen bezwaar zijn dan wel een
gerechtelijke procedure definitief is afgelopen, dan wordt het daarbij behorende bedrag overgeheveld
naar de reserve precariobelasting . De gelden in de reserve zijn door de gemeenteraad vrij
besteedbaar (zie argumenten).
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Nu wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve in te stellen voor de verkabeling . Bedragen uit de
reserve precariobelasting worden dan overgeheveld naar deze bestemmingsreserve (tot het
benodigde maximum bedrag).

-----·-·-· -·-- ·- - ----- · - ---

~eserve
l_ preca~obelastin_g_ _ __,

f Voorziening
1

precariobelasting

J

r Tot nu toe gestort
€ 6.808.068

--- -

Vrij gevallen
€ 362.471

Stand medio 2019
€ 6.445.098

Bestemmingsreserve
verkabeling

J

~

_]

--1

Stan~medio 2019 € 362.471

r Stand na besluit

l

--]

Stand na besluit

€ 362.471

€0

---

Op basis van bovenstaand principe is de cashflow van de kosten afgezet tegen de inkomsten
precariobelasting als dekking . Dit leidt tot onderstaande tabel.
BW

Dekking

2019

2021

2022

€ 100

€ 100

€ 4.890

-{ 300

-{ 300

- { 300

€257

€ 57

€ 4.647

2023

2024

€ 248

Bestaand budçiet
Reserve
precariobelasting
Aanvanq

€ 362

Toevoeçiinçi per jaar

Kosten (zie voorgaande
tabel)

2020

-€ 154

MAX. JAARSALDO
Bedragen * 1. 000 / Jaarsaldo

€ 95

€ 457

- { 2.348 - { 2.298

€ 2.298

€ -

=dekking minus kosten /BW= boekwaarde

In de tabel is ook het in het verleden verleende budget voor het haalbaarheidsonderzoek en
businesscase betrokken. Ook deze kosten (en dus ook de dekking) vallen binnen de regeling .
Daarnaast is aangenomen dat een deel van de jaarlijkse heffingen van precariobelasting vrij kan
vallen . Dit is gebaseerd op de eerdere opgelegde heffingen (waar tegen geen procedures meer
lopen). Tot slot is de verwachting dat er uiterlijk in 2021 een definitieve uitspraak ligt. Kortom medio
2022 is, bij een vervolg van de eerdere positieve uitspraak van de rechtbank, het totale benodigde
budget beschikbaar.
In de tabel is te zien dat de benodigde cashflow en de beschikbare dekking met elkaar in evenwicht is
uitgaande van een definitieve, positieve uitspraak omtrent de heffing precariobelasting medio 2022 .
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Ad 4. Risicomanagement
Er spelen twee belangrijke financiële risico's met betrekking tot de verkabeling. De eerste heeft
betrekking op de kosten. Om dit risico zoveel mogelijk uit te sluiten is gekozen om uit te gaan van de
maximaal benodigde gemeentelijke bijdrage en niet van de raming van TenneT. Hierdoor is er met
name nog afhankelijkheid van de planning en de daarmee gepaard gaan indexatie kosten, de totale
lengte van het nieuwe tracé en de gemeentelijke kosten. Het tweede risico heeft betrekking op de
dekking van de gemeentelijke bijdrage. In totaal is 5,7 miljoen euro nodig (bij de raming van TenneT
4,76 miljoen euro). Bij een negatieve uitkomst van de gerechtelijke procedures tegen de
precariobelasting ontstaat dus een dekkingstekort. In het slechte scenario levert dit een risicoprofiel op
tussen 3,8 (daadwerkelijke kosten raming TenneT) en 4,8 miljoen euro (wettelijk maximum).
Van het benodigde budget zijn de beschikbare en verwachte budgetten afgetrokken:
•
Huidige stand reserve precariobelasting:€ 362.971,-;
•
•

Reeds beschikbaar gesteld krediet haalbaarheidsonderzoek & businesscase: € 248.000,-;
Inkomsten precario 2019 - 2021 waartegen uit eerdere jaren geen procedures meer lopen en
daarmee de verwachting in de toekomst ook niet:€ 305.497,-;
Totaal een bedrag van€ 916.468,-.
De komende periode zullen de volgende beheersmaatregelen genomen worden om het risico te
verkleinen dan wel om alternatieven voorhanden te hebben:
•
•

Maximale inzet op de juridische procedures om de kans op een succesvolle uitkomst voor de
gemeente zo groot mogelijk te laten zijn;
Blijvende inzet op het vinden van cofinanciering (subsidie, nota bovenwijks, baatbelasting en
verhoging van de WOZ-waarde van de percelen gelegen onder de huidige bovengrondse lijn) :
hierdoor wordt de afhankelijkheid van de precariobelasting kleiner;

•

Budgetverlening realisatiefase komt pas nadat de juridische procedures zijn afgerond.
Hierdoor kan nog een heroverweging worden gemaakt zoals het besluiten om alsnog te
kiezen voor het activeren van de investering (zie kosten, baten, dekking).

Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. A.P.W. van de Klift

de heer K.J.G. Kats

secretaris

burgemeester

Bijlagen
1. Consultatiememo 12 maart 2019
2. Opleg notitie (businesscase)
3. Terugkoppeling resultaat consultatie vanuit college aan gemeenteraad september 2019
Ter inzage

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Veenendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 september 2019, nummer 1537335;
Overwegende dat
na een lange periode van onderzoek en onduidelijkheid, nu daadwerkelijk opdracht kan worden
gegeven voor het ondergronds brengen van de bestaande hoogspanningslijnen door de
woongebieden van Veenendaal;
Gelet op
het budgetrecht en de kaderstellende rol van de gemeenteraad;
Besluit
1. De hoogspanningslijnen conform tracé 91 oost en B2 west ondergronds te brengen met een
voorkeur voor verkabeling tussen de masten 124 en 96.
2. Een bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning in te stellen waarin in totaliteit maximaal
€ 5.700.000,- gestort kan worden.
3. Vanuit de reserve precariobelasting een bedrag van € 362.971,- te storten in de
bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning.
4. Bij vaststelling van de komende jaarrekeningen het eventuele positieve saldo van de reserve
precariobelasting over te hevelen naar de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning.
5. Een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van € 362.971,- om de voorbereidingsfase van
de verkabeling te kunnen starten en dit te dekken vanuit de bestemmingsreserve verkabeling
hoogspanning.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 oktober 2019,

mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk
griffier

de heer K.J.G . Kats
voorzitter

