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2007RGW72 
 
VERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte, Groen en Wonen d.d. 3 september 
2007 in het Provinciehuis te Utrecht (met uitnodiging van de commissie Milieu, Mobiliteit en 
Economie)  
 
Aanwezig:
Dhr. J.W.R. van Lunteren (voorzitter), dhr. drs. R.W. Krol (gedeputeerde), mevrouw M.G. Dekker 
(gedeputeerde), dhr. E.R.M. Balemans (VVD), dhr. J.W. Benschop (SGP), mw. drs. T.E. Beukema 
(GroenLinks), dhr. drs. U.P. Blom (PvdA), mw.drs. W.A. Bodewitz (PvdA), mw. L.C. Dekkers-
Raadsen (CDA), mw.drs. R.K. Dik-Faber (ChristenUnie), mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA),  
dhr.drs. P.W. Duquesnoy (SP), mw.drs. E. Dijk-Osseweijer (VVD), dhr. C.J.J. van Ee (CDA), dhr. J. 
Fastl (GroenLinks), mw.mr. K.J. Fokker PvdA). mw.drs. N.M. van Gemert (SP), dhr.ir. N.J.P. 
Hoefnagels (D66), dhr. N.P.B. van ’t Hooft (PvdA), dhr. J. Konijnenbelt (CDA), mw.drs. E.A. de 
Graaff-van Meeteren (VVD), dhr.drs. C. de Heer (ChristenUnie), dhr.ir. R.J. Martens (PvdA), dhr. 
J.F.M. Kloppenborg (GroenLinks), dhr. J. van de Lagemaat (SGP), ir. J.E.F. Landman 
(ChristenUnie), dhr. P. Seldenrijk (CDA), dhr.mr. J.J.J. Streefland (ChristenUnie) mw.ir. A.A. Swets 
(CDA), mw.drs. C. Verkleij (PvdD), mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66), dhr. F.J. Vos (VVD), dhr.drs. 
R.E. de Vries (D66), dhr. T.R. Weijers (D66) en dhr. H.L. Witte (MooiUtrecht); 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig: mw. P. Bredt (communicatie-adviseur), dhr. L.C.A.W. Graafhuis 
(griffier), dhr. dr. R. Poort (adjunct-griffier) dhr.drs. H. Schoen (adjunct-griffier) en mw. G. van 
Weerd (verslag). 
 

Welkom door de commissievoorzitter RGW, de heer J.W.R. van Lunteren 
De voorzitter opent deze informatieavond over de problematiek rond de hoogspanningsleidingen met 
een woord van welkom. Op initiatief van de commissies RGW en MME zijn belanghebbenden 
uitgenodigd, alsmede vertegenwoordigers van gemeenten, het ministerie van VROM en 
verschillende instituten. Het is niet de bedoeling dat er hedenavond een onderling debat ontstaat. 
Primair gaat het deze avond om informatievoorziening ten behoeve van de statencommissies. Het 
debat kan op een later moment worden gevoerd.  
De voorzitter heeft de insprekers vervolgens het woord. 
 
Belanghebbenden 
 
1. De heer A. van Kampen, voorzitter van het Bewoners Platform Hoogspanningslijn 
 Veenendaal 
De heer Van Kampen leest een notitie voor die als bijlage bij het verslag van deze vergadering wordt 
gevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen. 
 
2. Mevrouw ir. W.A.M.M. Hoedjes namens het Actiecomité Hoogspanning Maarssen 2007 
Mevrouw Hoedjes gaat uitvoerig in op een aantal sheets, die als bijlagen bij het verslag van deze 
vergadering zijn gevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen.  
 
3. De heer K. de Dood, Eneco Netbeheer 
De heer De Dood licht sheets toe die als bijlagen bij het verslag van deze vergadering zijn gevoegd. 
Kortheidshalve zij daarnaar verwezen. 
 
4. Mogelijkheid voor commissieleden om vragen te stellen aan de voorgaande sprekers 
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Het CDA vraagt wie de aandeelhouders zijn van Eneco Netbeheer. Voorts vraagt zij naar de 
verhouding tussen Tennet en Eneco Netbeheer. Spreekster verwijst naar een proef met 
rendementarme gasketels voor woningen. Deze ketels komen waarschijnlijk binnen drie jaar op de 
markt en gebruiken veel minder elektriciteit. Zij vraagt of er dan nog wel een reden is om in de 
toekomst over te gaan tot verzwaring van de elektriciteitsnetten. 
Wanneer er op dit moment in nieuwe wijken in Veenendaal en Maarssen vanuit een blanco situatie 
zou moeten worden overgegaan tot de aanleg van elektriciteitsleidingen, dan is haar vraag of er dan 
voor hoogspanningsmasten of voor ondergrondse bekabeling zou worden gekozen.   
 
De VVD vraagt of Eneco Netbeheer ten behoeve van de gemeenten actief heeft aangegeven of het 
kiezen voor de magneetveldarme masten de beste oplossing zou zijn of hanteert Eneco Netbeheer 
dienaangaande voor gemeenten een verschillend beleid? 
 
De ChristenUnie brengt het volgende naar voren:  

- De heer De Dood wordt gevraagd in te gaan op de te verwachten energiebehoefte in de 
toekomst. Blijft er ook in de nabije toekomst verdere verzwaring van de 
hoogspanningskabels noodzakelijk? 

- Toelichting vraagt zij op de veiligheidsaspecten (blussen van branden, uitzetten van de 
stroom). Het betreft hier immers een negatief punt van hoogspanningsmasten. 

- De inspreekster uit Maarssen is ingegaan op de kosten van ondergronds bekabeling. Zij 
vraagt of ook Eneco Netbeheer inzicht kan geven in de kosten van ondergrondse bekabeling 
en dat op verschillende diepten. 

 
De PvdD memoreert dat de heer De Dood heeft aangegeven dat de ruimte boven de grond bij 
bekabeling niet gebruikt kan worden voor beplanting en bebouwing. Zij vraagt naar het 
grondgebruik op die plaatsen in Nederland waar bekabeling is toegepast. Ook vraagt zij waarom er 
in de ene gemeente wel voor bekabeling wordt gekozen, maar in de andere gemeente niet. Zij 
verzoekt voorts om nadere toelichting op de toename van het magneetveld bij ondergrondse 
bekabeling.  
 
De SGP vraagt eveneens naar de verschillende dieptemogelijkheden bij bekabeling. 
 
D66 vraagt mevrouw Hoedjes wat wordt bedoeld met de grote post “nadeelcompensatie”. De heer 
De Dood heeft aangegeven dat de hogere kosten van het bekabelen 5 tot 7 keer zo hoog zijn. 
Dergelijke berekeningen worden al velen jaren gebruikt, terwijl de bekabelingkosten in de afgelopen 
jaren steeds minder worden (afhankelijk van de zwaarte). Hij vraagt of Eneco Netbeheer kan 
aangeven tot welke zwaarte van bekabeling de kosten slechts 2 keer zo hoog zijn. 
 
GroenLinks wijst erop dat er op bepaalde plekken, bv. in Leidsche Rijn, wel is gekozen voor 
ondergrondse bekabeling. Hij vraagt naar de reden daarvan. Hij vraagt of het probleem rond de 
sterke verzwaring van het magneetveld bij ondergrondse bekabeling technisch kan worden opgelost. 
Eneco Netbeheer heeft een missie, maar zijn vraag is hoe de missie zich verhoudt tot de situatie in 
Veenendaal, waar de masten boven een woonwijk zijn aangelegd. Zijn daar meer duurzame 
oplossingen mogelijk? 
 
De PvdA vraagt om uitleg over de magneetveldarme masten. Zij vraagt mevrouw Hoedjes of zij ook 
optreedt namens een andere bewonersgroep in Maarssenbroek (“Bewonersbelangen Gezond 
Maarssenbroek”). 
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Mevrouw Hoedjes gaat in op de post “nadeelcompensatie” zoals deze in haar berekeningen is 
opgenomen. Er zijn vier wijken langs het park gepositioneerd met gemiddeld 600 woningen. Zij gaat 
uit van € 10.000,- waardedaling per woning. Het betreft hier echter een conservatieve raming. 
Woningen in genoemde wijken zijn veel moeilijker te verkopen sinds bekend is dat er tot 
mastenverzwaring wordt overgegaan.  
Nogmaals geeft zij aan dat ondergrondse bekabeling op 20 meter diepte de beste oplossing is. Het 
park blijft dan in tact terwijl de huizen niet in waarde dalen. 
Zij verwijst voorts naar de schriftelijke informatie die de commissieleden al van haar hebben 
ontvangen. Dat betreft ook een rekenschema over de waardevermindering van de woningen. 
Voorts licht zij toe dat “Bewonersbelangen Gezond Maarssenbroek” zich vooral bezighoudt met de 
geluidsoverlast en de fijnstofproblematiek. Deze groepering is voortgekomen uit de groep “Maarssen 
Geluidsscherm”. Het Actiecomité “Hoogspanning Maarssen” heeft een wat andere werkwijze dan 
“Bewonersbelangen Gezond Maarssen”. Beide groeperingen wisselen informatie uit en maken 
gebruik van elkaars adressenbestanden, wanneer nodig.  
 
De heer De Dood deelt mede dat Eneco Holding nu de aandeelhouder is van Eneco Netbeheer. De 
Wet Onafhankelijk Netbeheer is in wording en die zal op dat punt ongetwijfeld verstrekkende 
gevolgen hebben. Tennet is de netbeheerder van het landelijk koppelnet. Tennet krijgt per 1 januari 
a.s. van de vier regionale netbeheerders van het Hoogspanningsnet, w.o. Eneco, het beheer van de 
150 KV lijnen. De lijnen blijven nog wel eigendom van de regionale netbeheerders, maar het beheer 
gaat over naar Tennet. 
Vragen zijn er gesteld over de zgn. microwarmtekrachtkoppelingen, een apparaat ter vervanging van 
de CV-ketel dat ook een deel elektriciteit opwekt. Het deel elektriciteit dat wordt opgewekt dekt bij 
lange na niet de behoefte van de huishoudens. De microwarmtekrachtkoppelingen zullen dan ook 
niet leiden tot een verlichting van de infrastructuur voor de elektrische kabels. Gebleken is dat ieder 
huishouden in Nederland jaarlijks toch 2,5% meer energie verbruikt. Het betreft hier autonome 
groei, los van nieuwe woningen die er jaarlijks bijkomen. Een grote zorg is het energieverbruik van 
de airconditioning, een apparaat dat in steeds meer huishoudens wordt gebruikt. Dergelijke 
apparatuur vereist zeer veel extra energie en dat kan niet via microwarmtekrachtkoppelingen worden 
opgevangen. Met de voorgestane verzwaring van de masten kan men weer tientallen jaren vooruit. 
Wel is het mogelijk dat er op andere plaatsen, waarvoor nu nog geen verzwaringplannen bestaan,  
over enkele jaren wel verzwaringplannen gaan komen, gelet op de autonome groei in de 
energiebehoefte. 
De magneetveldarme masten betreffen een vrij nieuwe innovatieve toepassing en wordt daarom nog 
niet op zeer ruime schaal toegepast. 
Voor wat betreft de veiligheidsrisico’s, beaamt de heer De Dood dat de brandweer voorzichtig is met 
aanvalsplannen onder hoogspanningsleidingen. Eneco Netbeheer heeft het initiatief genomen om, 
samen met de gemeente Veenendaal en de brandweer, daarover een protocol af te spreken. Dat 
protocol wordt nu landelijk als een model gehanteerd. In het protocol zijn afspraken opgenomen 
over de vraag wanneer het nodig en mogelijk is om de elektriciteitsvoorziening van bovengrondse 
leidingen uit te zetten om de brandweer zijn werk te laten doen. 
Gevraagd is om inzicht in de kosten van ondergrondse bekabeling in relatie tot het overzicht van 
mevrouw Hoedjes. Spreker is al langer bekend met de toelichting van mevrouw Hoedjes maar Eneco 
Netbeheer kan deze niet onderschrijven. Uit berekeningen van Eneco Netbeheer blijkt dat 
ondergrondse aanleg 5 tot 7 keer zo duur is dan aanleg van reguliere bovengrondse leidingen.  
Op verzoek van de voorzitter zegt de heer De Dood toe dat hij de desbetreffende berekeningen van 
Eneco Netbeheer, geënt op de situatie in Maarssen en Veenendaal, naar de commissie zal zenden, dit 
voor de beeldvorming van de commissies. 
Vervolgens verduidelijkt de heer De Dood dat leidingen inderdaad op zeer grote diepte kunnen 
worden aangelegd. Leidingen worden dan diep (en feitelijk voor eeuwig) begraven en dat betekent 
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dat kabels met storingen niet kunnen worden hersteld. Dit zou zelfs kunnen leiden tot langdurige 
stroomuitval. De kosten van eerste ondergrondse aanleg en storingsherstel zijn enorm hoog.  
Vragen zijn gesteld over het ruimtebeslag boven ondergrondse kabels. Wanneer kabels op een 
normale diepte van 1.20 meter onder maaiveld worden aangelegd, is diepwortelende beplanting op 
die plek niet mogelijk. Wel is de plaats geschikt voor planten die minder dan 70 cm. wortelen. Over 
het algemeen worden er op die locaties plantsoenen aangelegd, bv. een brede grasstrook naast een 
singel.  
Voorts laat de heer De Dood weten dat kabels beslist niet goedkoper worden. De 
hoogspanningsleidingen zijn duur, gelet op de huidige koper-, aluminium- en kunststofprijzen. Er is 
zeer veel vraag naar deze producten. Ook voor aanleg van kabels blijken prijzen in de aannemerij 
steeds weer omhoog te gaan. De stelling dat ondergrondse aanleg slechts 2 keer duurder zou zijn dan 
bovengrondse aanleg onderschrijft Eneco Netbeheer dan ook niet.  
Gevraagd is naar de relatie tussen de missie van Eneco Netbeheer en de feitelijke situatie in 
Veenendaal. De situatie in Veenendaal is historisch gegroeid. De hoogspanningslijnen waren er 
eerder dan de woningen. De missie van Eneco Netbeheer is vooral van toepassing op nieuwe 
situaties. Het is onmogelijk om alle bestaande situaties daar op aan te passen. 
In Leidsche Rijn is voor ondergrondse bekabeling gekozen. Het feit dat de magnetische veldsterkte 
direct boven een ondergrondse lijn zoveel hoger is dan onder een bovengrondse lijn heeft te maken 
met de afstand. Standaard worden kabels op 1,20 meter diepte gelegd terwijl de bovengrondse lijn 
op veel grotere afstand boven het maaiveld hangt. Hoe dichter bij het maaiveld, hoe meer er een 
magneetveld zal ontstaan. 
 
De PvdD memoreert dat mevrouw Hoedjes heeft gepleit voor ondergrondse bekabeling omdat dit de 
gezondheid niet zou schaden, terwijl de heer De Dood aangeeft dat ondergrondse aanleg 
consequenties heeft voor de magnetische straling. Zij kan beiden niet met elkaar rijmen. Nog steeds 
is haar niet duidelijk waarom er soms wel wordt gekozen voor ondergrondse aanleg maar op andere 
plekken niet.  
De heer De Dood antwoordt dat de besluitvorming over ondergrondse of bovengrondse aanleg te 
maken heeft met de belanghebbenden. Eneco Netbeheer houdt vast aan de maatschappelijke 
opdracht, nl. hoge betrouwbaarheid tegen zolaag mogelijke kosten.Wanneer er belanghebbenden zijn 
die andere varianten willen sponsoren, dan wordt dat uitgevoerd. Principieel heeft Eneco Netbeheer 
geen voorkeur voor een bepaalde variant.  
De werking van magneetveldarme masten is complex. Ieder geleider heeft op zich een eigen 
magneetveld. Door de geleiders in een bovengrondse lijn ten opzichte van elkaar te positioneren, kan 
de resultante van het magneetveld worden gestuurd.  
 
Sprekers gemeenten 
 
5. De heer Lubbinge, wethouder gemeente Nieuwegein 
De heer Lubbinge is de situatie rond de hoogspanningsleiding opnieuw onder de aandacht gekomen 
toen er sprake was van het uitvaardigen van de voorzorgsrichtlijn door VROM alsmede de 
aanduiding vanuit de provincie dat zij voornemens is de voorzorgsrichtlijn te volgen, daar waar het 
zou gaan om ruimtelijke plannen. Dat had verstrekkende gevolgen voor de gemeente Nieuwegein 
omdat een aantal nieuwbouwplannen niet kan worden uitgevoerd in de wijk Blokhoeve. Aangezien 
de hoogspanningsleidingen dwars door de wijken lopen, zouden er 1000 woningen binnen de nieuwe 
voorzorgzone komen te liggen. De gemeente Nieuwegein is van mening dat, wanneer de richtlijn 
voor nieuwbouw gaat gelden, de richtlijn ook op andere wijken moet worden toegepast onder het 
motto “Geen geklier met gezondheid”. Met het uitvaardigen van de nieuwe richtlijn ontstond er een 
golf van discussie in Nieuwegein over gezondheidsrisico’s van hoogspanningsleidingen. Vanaf dat 
moment is er communicatie met alle betrokkenen in de wijken gevoerd met deskundige 
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ondersteuning van de arts van de GGD. Zo werden mensen geïnformeerd over de feitelijke risico’s 
maar ook werd nagegaan welke opvattingen er in Nieuwegein onder de bevolking leefden over 
hoogspanningsleidingen. 
Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het voornemen van het college van B&W om te zoeken naar 
een structurele oplossing voor de lange termijn vanuit het uitgangspunt “Geen geklier met 
gezondheid”. Medio 2007 heeft het college gekozen voor ondergronds aanleg van de 
hoogspanningsleiding langs de noordrand van Nieuwegein. Daarmee wordt op alle punten aan de 
VROM-voorzorgsnorm voldaan. Door te kiezen van een ondergrondse variant wordt ook gekozen 
voor kwaliteit van de woonomgeving en voor een verantwoorde stedebouwkundige landschappelijke 
inpassing. 
Door het wegnemen van de hoogspanningsleiding zal er op een aantal plekken in de bestaande 
wijken kunnen worden terugverdiend door het realiseren van kleinschalige woningbouw. Dit project 
overstijgt de gemeentegrenzen. De hoogspanningsleiding loopt door buurgemeenten en er zijn hoge 
kosten mee gemoeid. Overigens heeft hij vanavond andere informatie dan tot nog toe van Eneco 
Netbeheer vernomen ten aanzien van de verschillen tussen ondergrondse en bovengrondse aanleg. 
Hij is zeer geïnteresseerd in de berekeningen van Eneco Netbeheer voor de gemeente Nieuwegein. 
Ook de gemeente Nieuwegein zal informatie aan de griffie doorgeven zodat de commissie daar ook 
kennis van kan nemen.  
De gemeente Nieuwegein juicht het initiatief van de provincie tot het organiseren van deze 
bijeenkomst toe. Volgens Nieuwegein kan de provincie een coördinerende rol vervullen als 
intermediair tussen rijk en gemeente en als bemiddelaar tussen energiebedrijf en gemeente. Een en 
ander kan leiden tot een gezamenlijke vaststelling van het onder- dan wel bovengrondse neerleggen 
van hoogspanningsleidingen. Nieuwegein heeft voorkeur voor ondergrondse aanleg. Samen met de 
provincie kan worden gezorgd voor het benutten van alle dekkings- en financieringsbronnen en kan 
gezamenlijk de discussie met de netbeheerder worden aangaan over de inbreng van Eneco 
Netbeheer. De provincie kan samen met de gemeente faciliteren in de procedures voor het ruimtelijk 
ontwikkelen van extra woningbouwmogelijkheden. Ook kan er gezamenlijk een platform worden 
opgericht voor het delen van kennis en ervaringen. De gemeente Nieuwegein hoopt dat deze 
bijeenkomst leidt tot een vruchtbare samenwerking, tot een eerste aanzet voor gemeenschappelijk 
beleid en tot complete betrokkenheid van de provincie bij deze problematiek. 
 
6. De heren Van Vossen en Verkroost, wethouders van gemeente Maarssen 
De heer Van Vossen meent dat de provincie Utrecht met het organiseren van deze avond duidelijk 
blijk geeft van betrokkenheid bij de voorliggende problematiek.  
In 2004 kwam er een verzoek binnen tot verzwaring van het hoogspanningstracé in Maarssenbroek 
door Eneco Netbeheer. Als grond voor de verzwaring werd aangegeven de toegenomen vraag naar 
elektriciteit en het buiten gebruik stellen van een energiecentrale op termijn in de gemeente Utrecht. 
In 2006 is er intensief contact met Eneco Netbeheer ontstaan over het passend zijn van de 
bouwaanvragen binnen het vigerende bestemmingsplan. Uiteindelijk is daarover een negatief 
oordeel vanuit de gemeente geveld. De gemeente Maarssen vond die aanvraag niet passend en Eneco 
Netbeheer heeft daar beroep tegen ingesteld. De bestuursrechter heeft dat beroep inmiddels gegrond 
verklaard. Maarssen is daarna in beroep gegaan bij de Raad van State en in september/oktober wordt 
er dienaangaande een uitspraak verwacht. Eneco Netbeheer en Maarssen hebben in 2006 een 
intentieverklaring opgesteld om te voorkomen dat, bij een onverhoopt passend zijn van de 
bouwaanvrage, het huidige tracé door Eneco Netbeheer zou kunnen worden gebruikt voor de 
verzwaring van de hoogspanningsmasten, de zgn. terugvalvariant ook wel het geoptimaliseerde tracé 
genoemd. Dat zou betekenen dat van de 11 aanwezige masten er 1 zou verdwijnen, 3 zouden er 
moeten worden verplaatst en 7 zouden er blijven staan. In het kader van het voorzorgprincipe en de 
ruimtelijke onderbouwing die is aangeleverd bij de artikel 19.1 procedure is duidelijk aangegeven 
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dat hiermee wordt voldaan aan de richtlijnen van voormalig staatssecretaris Van Geel en is een 
belasting boven de 0,4 micro Tesla hier niet aan de orde.  
De intentieverklaring tussen partijen is een winstpunt voor de bewoners van Maarssenbroek. Het 
geoptimaliseerde tracé wordt uitgevoerd indien er geen ondergrondse mogelijkheid is conform de 
19.1 procedure. Dat traject moet worden gevolgd omdat anders buiten de termijnen wordt getreden. 
Los van dit traject is onderzocht of hoogspanningskabels ook ondergronds aangelegd kunnen 
worden. Kema heeft zich beraden over de kosten van ondergrondse bekabeling in relatie tot 
bovengrondse aanleg. Kema geeft aan dat voor het tracé in Maarssen er bovengronds € 4 miljoen 
nodig en voor ondergrondse aanleg € 15 miljoen, dit met een betrouwbaarheidsmarge van 20%. 
Kema oordeelt daarmee dat Eneco Netbeheer een raming heeft afgegeven aan de gemeente Maarssen 
die past in hun visie. Deze cijfers blijken ook elders juist te zijn.  
Er is in Nederland geen enkele gemeente waar bekabeld is zonder dat daarvoor financiële 
compensatie is gevonden door nieuwbouw van woningen. Het is vrijwel onmogelijk dat een 
gemeente alle kosten, die Eneco Netbeheer niet voor zijn rekening zou nemen, zelf gaat dragen.  
Het feit dat de verzwaring van het geoptimaliseerde hoogspanningstracé voldoet aan de landelijk 
geldende regels, geeft Maarssen niet de ruimte om een keus te maken, los van de financiële 
consequenties. Ook andere gemeenten worstelen met deze problemen en zoeken bij ondergrondse 
aanleg van hoogspanningsleidingen naar financiële compensatie door het bouwen van woningen. Dat 
is met het actiecomité besproken. Op deze locatie is dat niet aan de orde.  
Maarssenbroek is een woongebied met een breedte van ca. 1 kilometer. Te maken heeft men met het 
Amsterdam-Rijnkanaal, het vervoer van gevaarlijke stoffen, de spoorlijn Amsterdam-Utrecht, een 
verdubbeling van de capaciteit aan de ene kant van Maarssenbroek terwijl de A2 verbreed wordt met 
als gevolg extra geluid en fijnstof terwijl er nu ook nog in een hoogspanningstracé wordt voorzien. 
Dat alles bij elkaar zijn onafhankelijke besluiten die niet in hun samenhang zijn bezien. Dat is een 
groot knelpunt. De gemeente verwacht van de provincie steun voor de strijd voor leefbaarheid. De 
gemeente hoopt dat de provincie ook financiële mogelijkheden heeft. Het rijk heeft een bedrag van € 
16,6 miljoen over voor het oprichten van een kennisplatform. Kennelijk zijn er dus toch nog 
financiële mogelijkheden op rijksniveau aanwezig. 
De gemeente Maarssen zit in een tijdklem. Er moet nu een besluit worden genomen terwijl niet 
duidelijk is wat het kennisplatform de gemeente Maarssen zal opleveren. Dat levert een dilemma op 
en daarom claimt spreker voor Maarssen een buitengewone positie om met partijen (rijk, provincie, 
BRU, Eneco Netbeheer en RWS) de financiering te regelen voor het ondergronds brengen van de 
kabels. 
 
De heer Verkroost, wethouder gemeente Maarsen, benadrukt dat de gezondheid van de inwoners 
voor het gemeentebestuur van Maarssen een uiterst serieuze zaak is. Er is een strategie ontwikkeld 
maar deze bevat nog wel de nodige onzekerheden. Er zijn vele onderzoeken gedaan bv. naar 
hoogspanningselektromagnetische velden in relatie tot gezondheid, maar sommige spreken elkaar 
tegen of zijn nog onvoldoende valide. Dat levert ook onzekerheid op voor de burgers en dat levert 
weer discussie op tussen ratio en emotie hetgeen de besluitvorming bemoeilijkt. Er zijn twee 
problemen. Het ene is het probleem rond de elektromagnetische velden in relatie tot de gezondheid. 
In dat kader wordt het voorzorgsprincipe toegepast. Echter, in Maarssenbroek is er sprake van een 
combinatie met fijnstof en hoogspanning. Diverse onderzoeken zijn op dat punt nog gaande. RIVM 
is door de gemeente verzocht een onderzoek te doen naar de effecten van de combinatie fijnstof en 
hoogspanningsleidingen. VROM houdt zich inmiddels ook al met onderzoeken bezig. RIVM houdt 
zich nu ook met een literatuurstudie bezig maar de resultaten zijn pas over enkele maanden bekend. 
Inmiddels is er ook een kennisplatform opgericht, waarschijnlijk op grond van het spreekwoord 
“Waar rook is, is vuur”. Waarom geeft VROM een bedrag van €16 miljoen uit terwijl Maarssen met 
dat bedrag het probleem zou kunnen oplossen?. Dan zou er bekabeling kunnen plaatsvinden. 
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De gemeente Maarssen vraagt de provincie om steun bij het oplossen van dit probleem. De gemeente 
heeft meer tijd nodig. Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente Maarssen tot besluitvorming 
gedwongen wordt, terwijl uitslagen van onderzoeken nog niet bekend zijn? Immers, Eneco 
Netbeheer wil de vergunning op 1 januari 2008 in bezit hebben omdat er in 2009 voldoende stroom 
moet worden geleverd. De provincie zou de gemeente kunnen helpen om meer tijd te creëren en 
meer geld te vinden. Bij de A2 verrijst momenteel een geluidsscherm. Gelet op de leefbaarheid van 
Maarssenbroek, investeert de gemeente € 15 miljoen in die voorziening. Echter, de gemeente kan 
alle problemen niet alleen oplossen. Coördinatie van de provincie is wenselijk. De provincie zou in 
deze problematiek als partner van de gemeente Maarssen kunnen optreden.  
 
7.  De heer Sanders, wethouder gemeente Veenendaal 
De heer Sanders laat het volgende weten 
“In een bijeenkomst als deze met als onderwerp ‘Hoogspanningslijnen’ is het bijna vanzelfsprekend 
dat daarbij de gemeente Veenendaal ter sprake komt. Een bestuurder van de gemeente Veenendaal 
mag dan ook bijna niet ontbreken. Dit is echter zeker niet de belangrijkste reden van mijn komst naar 
deze microfoon. 
Veenendaal wordt al sinds 1953 doorkruist door een 150 KV hoogspanningslijn. Zoals u wellicht 
weet was de omvang van Veenendaal toen veel kleiner dan nu, hetgeen betekent dat de breedte van 
de  bebouwde kom onder deze lijn van oorspronkelijk ongeveer 800 meter tot ruim 5 kilometer is 
gegroeid. De lijn doorkruist nu een industrieterrein, woonwijken en sportvelden.  
In 2002 heeft de toenmalige lijnbeheerder REMU (thans Eneco) een bouwaanvraag ingediend voor 
het verhogen van twee hoogspanningsmasten in Veenendaal. Bovendien werd het plan bekend voor 
een vermogensverzwaring van de lijn. Publiciteit rond deze de bouwaanvraag en de voorgenomen 
verzwaring was aanleiding voor brieven van ongeruste inwoners en mondelinge en schriftelijke 
reacties van het inmiddels door omwonenden opgerichte Hoogspanningsplatform. 
Op dat moment bleek dat er in de loop van de jaren bij onze inwoners veel ongerustheid is ontstaan 
omtrent gevolgen en gevaren van deze hoogspanningslijn. Het gemeentebestuur heeft deze signalen 
allerminst genegeerd. 
Onze raad heeft in maart 2003 weliswaar besloten tot het inzetten van een noodzakelijke artikel 19-
procedure voor het verhogen van één van de hoogspanningsmasten. Deze was nodig vanwege de 
veiligheid. Tegelijkertijd heeft zij ook een besluit genomen waarin een onderzoek werd gelast naar 
“de praktische en financiële mogelijkheden van verplaatsing van de hoogspanningslijn uit de 
woonkern om daarmee het politieke besluitvormingsproces in te zetten van het al dan niet langer 
handhaven van een hoogspanningslijn door de woonkern van Veenendaal”. 
Dit raadsbesluit heeft geleid tot een uitvoerige onderzoeksopdracht aan de KEMA.  
Het rapport dat de KEMA heeft uitgebracht was vervolgens aanleiding voor de raad om uit te 
spreken “dat er geen reden is te veronderstellen dat de aanwezigheid van de hoogspanningslijn leidt 
tot gezondheidsrisico’s voor de burgers van Veenendaal”. 
Ondanks het niet aanwezig achten van gezondheidsrisico’s heeft zij toen wel besloten “te streven 
naar het ondergronds brengen van de lijn vanuit duurzaamheidoverwegingen, 
ontwikkelingsmogelijkheden, esthetische aspecten en vanuit oogpunt van veiligheid” 
In het kader van dit streven heeft ons college de opdracht gekregen tot een onderzoek met als doel: 
het vinden van medefinanciers en overleg met andere overheden en de lijnbeheerder(s) over de 
kostenverdeling en over de randvoorwaarden. 
Om dit, door de raad van Veenendaal gevraagde onderzoek te kunnen uitvoeren is een werkgroep 
Hoogspanning gevormd waarin naast de gemeente Veenendaal, de Ministeries van BZK en VROM, 
Eneco, Provincie Utrecht en het hoogspanningsplatform Veenendaal zitting hadden. 
Aan de hand van een samenvattende notitie over probleem en mogelijke oplossingen hebben wij aan 
de andere overheden en de lijnbeheerder de vraag gesteld of de door de gemeente geformuleerde 
probleemstelling: “Vanuit voorzorgsprincipe, duurzaamheidoverwegingen, 
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ontwikkelingsmogelijkheden, esthetische aspecten en vanuit oogpunt van veiligheid is de handhaving 
van de hoogspanningslijn door Veenendaal onwenselijk”  werd onderschreven.  
Daarbij is ook de vraag gesteld of er bereidheid bestond aan de beoogde oplossing (=verkabeling) 
financieel bij te dragen. De kosten van de verkabeling worden door de KEMA geschat op € 20 tot 40 
miljoen. 
Teleurstellend was om te moeten concluderen dat alle externe partijen aan tafel geen 
probleemeigenaar wilden worden. Onze probleemstelling werd niet onderschreven en van een 
financiële bijdrage kon al helemaal geen sprake zijn. De provincie Utrecht heeft wel ambtelijk te 
kennen gegeven, “serieus te willen meedenken over een oplossing”.  
Ondanks deze positieve grondhouding van de provincie hebben wij als gemeentebestuur de 
conclusie moeten trekken dat er in bredere zin weinig steun is te vinden voor het ondergronds 
brengen van de hoogspanningslijn. 
Nogmaals, dit is een teleurstellende conclusie. Echter de wens tot verkabeling van de 
hoogspanningslijn staat nog even recht overeind als de masten in Veenendaal. Het is dan ook deze 
wens en de hoop op steun vanuit de provincie en de andere betrokken partijen die mij naar deze 
bijeenkomst lokten. Ik weet, er zijn geen onderzoeken die een causaal verband aantonen tussen 
gezondheidseffecten en hoogspanningslijnen. Echter statistische gegevens hierover zijn voor de 
staatssecretaris van VROM aanleiding geweest voor de hantering van het voorzorgsprincipe voor 
nieuwe situaties. Ook de provincie Utrecht hanteert dit voorzorgprincipe 
De bestaande situatie in Veenendaal is dermate uniek in de provincie Utrecht, zelfs in Nederland, 
dat van de provincie, als 2e bestuurslaag, morele steun verwacht mag worden. De provincie zou als 
intermediair tussen de hogere overheden en Veenendaal goed werk kunnen doen. Samen optrekken 
richting Eneco is ook een reële optie. Voor alle duidelijkheid: de gemeente Veenendaal is bereid veel 
moeite te getroosten, ook in financiële zin, om de verkabeling voor elkaar te krijgen.  
Echter alleen een gezamenlijke inspanning, inclusief die van rijk en netbeheerders Kan leiden tot  het 
verkablen van de lijn. 
Mogen wij rekenen op uw bijdrage?”  
 
8.  De heer Waltman, wethouder gemeente De Heuvelrug 
De heer Waltman wijst op de problematiek in de kern Maarn. Het is daar erg moeilijk om goede 
bouwlocaties te vinden. De gemeente is erg blij over het feit dat het streekplan de gemeente Maarn 
de mogelijkheid biedt voor een bouwlocatie voor ca. 80 woningen. Echter, die locatie bevindt zich in 
de nabijheid van een hoogspanningsmast. In het streekplan staat dat dit vooralsnog betekent dat er 
een voorzorgzone van ca. 100 meter aan weerszijden van de leiding gewenst is. Daar mag geen 
nieuwbouw plaatsvinden. Het toepassen van dit principe vergt overleg van rijk, provincie en 
gemeente. Volgens het streekplan mag er in Maarn woningbouw plaatsvinden, alleen wanneer 
voldaan is aan de voorwaarde dat de hoogspanningsleidingen ondergronds worden gebracht of 
worden verplaatst. Het gaat hier enerzijds om een harde eis terwijl er anderzijds wordt aangegeven 
dat overleg tussen overheden nodig is. Berekening van die harde eis voor Maarn, betrekking 
hebbend op 1200 meter, houdt in dat ondergrondse aanleg op 1,5 meter diepte een bedrag van € 5 
miljoen vereist, temeer daar de aanleg van de leiding ook onder de A12 doormoet. Dit levert een  
groot probleem op. Enerzijds wil de gemeente De Heuvelrug graag in Maarn gaan bouwen terwijl de 
kosten dat anderzijds onmogelijk maken tenzij andere partners gaan meewerken. De veiligheidsnorm 
is 0,4 microTesla. Wellicht kan worden berekend waar die grens precies ligt. Nu is de grens op 100 
meter gesteld maar wellicht slaan sommige hoogspanningskabels minder micro Tesla uit. Hij hoopt 
dat deze kwestie ook bij de overwegingen zal worden betrokken.  
 
9. Mogelijkheid commissieleden om vragen te stellen aan de voorgaande sprekers 
GroenLinks vraagt de gemeente Nieuwegein naar de kosten en de veiligheidsaspecten van 
ondergrondse aanleg. Hij vraagt voorts of de gemeente Maarn het huidige tracé wil handhaven. 
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Het is hem wel duidelijk dat er een breed pleidooi wordt gehouden om provinciaal de handen inéén 
te slaan. 
 
D66 vraagt de gemeente Veenendaal naar de kosten van ondergrondse aanleg. Hij vraagt of de 
commissie die berekening in afschrift kan ontvangen. 
Spreker heeft de indruk dat wordt gesuggereerd dat ondergrondse aanleg in Maarn gepaard zou 
moeten gaan met extra woningbouw. Hij vraagt of dat inderdaad wordt overwogen.  
 
De SGP heeft begrepen dat er op zeker moment in gemeenten onder de masten nieuwbouw is 
gerealiseerd. Hij vraagt naar de procedures die zijn gehanteerd en hoe met bezwaren is omgegaan. 
 
De PvdD heeft van de heer Sanders begrepen dat de KEMA tot de conclusie is gekomen dat er 
bekabeld moet worden. Zij vraagt waarom de KEMA tot die conclusie is gekomen. 
 
De ChristenUnie vraagt hoe diep de kabels in de gemeente Nieuwegein zullen worden begraven. 
Ook krijgt zij graag inzicht in de kosten en baten. Spreekster wijst erop dat Provinciale Staten 
voorstander zijn van binnenstedelijke woningbouw. Zij vraagt hoeveel woningen er in de provincie 
Utrecht als gevolg van de hoogspanningskabels niet gerealiseerd kunnen worden, gelet op het 
voorzorgprincipe. 
 
De VVD begrijpt dat slechts een deel van de kosten in Nieuwegein door woningbouw kan worden 
gedekt. De heer Lubbinge heeft voorts aangegeven dat hij hedenavond nieuwe cijfermateriaal van 
Eneco Netbeheer heeft vernomen. Zij vraagt dienaangaande om verduidelijking. Het is haar niet 
duidelijk of Nieuwegein ook vraagt om financiële betrokkenheid van de provincie Utrecht. Ook zij 
vraagt hoe diep de leidingen in Nieuwegein zullen worden aangelegd. Worden ze los gelegd of in 
boxen geplaatst? 
De heer Van Vossen heeft aangegeven dat het RIVM inmiddels ook landelijk onderzoek gaat 
uitvoeren. Zij vraagt of de gemeente Maarssen zich bij het RIVM heeft aangemeld als 
pilotgemeente. 
De heer Sanders gaf aan dat de kosten van ondergrondse aanleg tussen de € 20 en 40 miljoen 
variëren. Zij vraagt hoe diep de leidingen dan zullen worden aangelegd.  
 
Het CDA onderschrijft het betoog van wethouder Lubbinge dat normen voor nieuwbouw feitelijk 
ook voor bestaande bouw zouden moeten worden gehanteerd. Zij vraagt of de andere gemeenten ook 
die keus zouden maken wanneer zij voor een zelfde situatie zouden worden geplaatst. 
Voorts vraagt zij hoe er wordt gehandeld wanneer de Raad van State de gemeente Maarssen in het 
gelijk stelt. 
 
De heer Lubbinge zet uiteen dat er in de gemeente Nieuwegein ca. 150 geplande woningen niet 
gebouwd kunnen worden als gevolg van de nieuwe voorzorgsrichtlijn hoogspanningsleidingen. Dat 
betekent dat er sprake zal zijn van derving van inkomsten binnen het grondbedrijf. Dat element heeft 
het gemeentebestuur bij de afweging betrokken. Gekozen is voor het meest veilige tracé door 
bundeling na te streven met de A12. Bovengrondse aanleg zou ca. € 10 miljoen kosten en 
ondergrondse aanleg ca. € 15 miljoen. Hij zal de kostenberekeningen alsnog aan de commissie 
doorgeven. De gemeente Nieuwegein heeft voor deze oplossing gekozen om aanhoudende discussie 
over gezondheidsrisico’s te voorkomen. Voorts zal de nieuwe richtlijn ongetwijfeld in de toekomst 
verder worden aangescherpt. Dat is immers ook gebeurd met de gasleidingen die door de gemeente 
Nieuwegein lopen.  
De gemeente rekent op een bijdrage vanuit de woningbouw op een aantal beperkte locaties. De 
gemeente rekent er ook op dat de afschrijvingslasten, zoals die door Eneco gehanteerd worden, voor 
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de nieuwe oplossingen zullen worden ingebracht omdat Eneco met de oplossing besparingen kan 
hebben. Ook wordt gerekend op een bijdrage vanuit rijk en provincie om het totale 
financieringsarrangement rond te maken. Gestreefd wordt naar aanleg op 20 meter diepte. 
De heer De Vries vraagt of er met Eneco Netbeheer harde financiële afspraken zijn gemaakt. 
De heer Lubbinge antwoordt dat dit nog niet het geval is. Nu volgt de fase van bespreken en 
onderhandelen. Ook om die reden waardeert de gemeente Nieuwegein het initiatief van de provincie 
zeer omdat er zo gezamenlijk een sterke positie kan worden ingenomen. 
 
De heer Van Vossen bevestigt dat de gemeente Maarssen zich heeft aangemeld voor het pilotproject 
van VROM, echter, tot op heden is daar nog geen reactie op vernomen. Het CDA stelt een 
hypothetische vraag over de toepassing van de normen voor oudbouw en nieuwbouw. Bij het 
hoogspanningstracé zal geen nieuwbouw komen zodat er in Maarssen geen vergelijking tussen beide 
normen mogelijk is. Spreker gaat ervan uit dat de gemeente Maarssen inderdaad door de Raad van 
State in het gelijk wordt gesteld. Op dat moment zal er een nieuwe situatie gaan ontstaan die met 
Eneco Netbeheer zal worden besproken. Spreker wil daar nu niet op vooruit lopen. 
De gemeente Maarssen heeft een duidelijke en transparante procedure doorlopen. Regelmatig is 
overlegd, vooral tijdens de voorfase, met het Actiecomité. De gemeente heeft de op- en 
aanmerkingen van het Actiecomité zeer ter harte genomen. Bezwaren zijn steeds bij de procedure 
betrokken. 
 
De heer Sanders verduidelijkt dat het KEMA rapport in 2003 is opgesteld. Hij zegt toe dat de 
commissie dit rapport alsnog in afschrift zal ontvangen. O.a. wordt in het rapport aangegeven dat het 
verleggen van de hoogspanningslijn aanmerkelijk goedkoper is dan bekabelen. Echter, verleggen is 
niet aan de orde omdat men zich dan op het grondgebied van buurgemeenten en een andere 
provincie moet bewegen. Publiekrechtelijk is dat een complexe zaak. Bovendien is het niet goed om 
de buurgemeenten op te zadelen met de problemen van de gemeente Veenendaal. Bekabelen is 
binnen het Veenendaalse grondgebied dan ook de meest geëigende oplossing, ook met het oog op 
het tegengaan van gezondheidsrisico’s. Overigens is diepe bekabeling technisch zeer wel mogelijk 
mits daarvoor gelden beschikbaar worden gesteld.  
De hoogspanningslijn in Veenendaal is in 1953 aangelegd. De bebouwde kom had toen een breedte 
van 800 meter. In de jaren ’50, ’60 en ’70 speelde het probleem rond de hoogspanningsleidingen in 
het geheel niet. In de oude bestemmingsplannen komen de hoogspanningslijnen, die er toen al lagen, 
in het geheel niet voor. In de jaren ’80 is de nieuwbouwwijk Veenendaal-west gebouwd. Toen werd 
rekening gehouden met het principe dat de netbeheerder de lijn voor onderhoud moest kunnen 
bereiken. De laatste procedures voor wat betreft een school en een zwembad zijn gevoerd, met in 
achtneming van de desbetreffende voorschriften van het ministerie ten aanzien van het in achtnemen 
van afstanden bij hoogspanningslijnen. Die voorschriften zijn aangehouden en de juiste procedures 
inclusief inspraak, bezwaar en beroep zijn gehanteerd. De leidingen zullen op een diepte tussen de 
10 en 20 meter worden aangelegd. Het gaat in Veenendaal om een bestaande situatie. Er zijn enkele 
stedelijke vernieuwingslocaties, zoals bv. de Ritmeesterfabriek. Deze fabriek is uit Veenendaal 
weggegaan. De locatie ligt tegen het centrum aan maar kan helaas niet worden herontwikkeld omdat 
er een hoogspanningslijn overheen loopt. Meerdere van dergelijke herontwikkelingslocaties kunnen 
door de hoogspanningslijn niet worden benut. 
De ChristenUnie weet dat bebouwing in Veenendaal door hoogspanningslijnen wordt 
tegengehouden. Zij vraagt of dit probleem ook in andere gemeenten in de provincie Utrecht speelt.  
De voorzitter stelt mevrouw Dik voor deze vraag in de volgende commissievergadering aan de 
portefeuillehouder voor te leggen.  
De heer Sanders memoreert dat in de werkgroep geconcludeerd werd dat niemand probleemeigenaar 
wilde worden. Daarna bleek er toch een ontwikkelaar te zijn die voor eigen risico en kosten wilde 
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onderzoeken of enkele locaties in Veenendaal zouden kunnen bijdragen aan bekabelen. Dat 
onderzoek loopt nog en de resultaten zijn nog niet bekend. 
 
De PvdA begrijpt dat de drie gemeenten allen voorstander zijn van ondergrondse aanleg. Zij vraagt 
hoe zij aankijken tegen de argumenten van Eneco Netbeheer dat bekabeling moeilijk te onderhouden 
is en zelfs de stroomvoorziening in gevaar kan brengen. 
 
De heer Waltmann bevestigt dat het in Maarn gaat om het huidige tracé. De gemeente is 
binnenstedelijk naarstig op zoek naar woningbouwlocaties maar dat is niet eenvoudig. Hij meent dat 
er ca. 50% van het grondbeslag niet voor woningbouw kan worden gebruikt als gevolg van de 
hoogspanningsleidingen. Voorts wijst hij erop dat de voormalig gemeente Maarn destijds vlakbij de 
hoogspanningsleidingen een kinderdagverblijf creëerde met een artikel 17 procedure. De andere kant 
van het verhaal is nl. dat er ook veel interesse was voor dergelijke locaties. 
De vraag van het CDA of normen voor hoogspanningslijnen bij nieuwbouw in feite ook voor 
oudbouw zouden moeten gelden, kan hij niet beantwoorden. Hij wijst erop dat er vele andere 
voorschriften en normen zijn die uitsluitend op nieuwe situaties toepasbaar zijn.  
 
Naar aanleiding van een eerdere vraag van de PvdA antwoordt de heer Lubbinge dat de gemeente 
Nieuwegein er vooralsnog van uit gaat dat er sprake is van aanleg op een diepte van 1,20 meter. 
Overigens lijken hem de breukrisico’s bij een diepte van 20 meter minder relevant. Dit element is 
wel meegewogen, maar niet als hoofdelement. Voorts geeft hij aan dat het stralingsrisico bij diepe 
aanleg aanzienlijk minder is dan bij een aanleg van 1,20 meter diepte. Het gezondheidsrisico weegt 
wat hem betreft zwaarder dan het breukrisico. 
 
De heer Waltmann laat weten dat het voor de gemeente De Heuvelrug heel moeilijk is om te bepalen 
hoe diep de kabels moeten worden aangelegd. Dat is nog steeds niet duidelijk en dat betekent dat 
vragen over risico’s en onderhoud nog niet eens gesteld kunnen worden. 
 
De heer Van Vossen laat met het oog op exploitatiekosten en kosten van onderhoud weten dat 
Maarssen zich moet baseren op de gegevens die door Eneco Netbeheer zijn aangeleverd. KEMA 
heeft die cijfers beoordeeld. Hij constateert dat het hier om forse bedragen gaat die zeker bij de 
besluitvorming betrokken zullen worden. 
 
De heer Sanders memoreert dat Eneco Netbeheer destijds in werkgroepverband liet weten het 
probleem van Veenendaal niet te onderschrijven omdat een ondergrondse kabel moeilijk te 
onderhouden is en dat het niet in het belang van Eneco is om kabels onder de grond te brengen. 
Spreker wijst erop dat er bij ondergrondse bekabeling om de leidingen op bepaalde afstanden 
verticale schachten worden aangebracht. Dat betekent dat de leidingen wel plaatselijk bereikbaar 
zijn. Op een diepte van 10 tot 20 meter met omhulde kabels acht hij het breukrisico vrijwel nul. 
Tevens kan er bij ondergrondse aanleg geen brand ontstaan, hetgeen men in Veenendaal bij 
bovengrondse bekabeling heeft meegemaakt.    
 
SPREKERS MINISTERIE/INSTITUTEN 
 
10. De heer G.W. Krever, GGD Midden-Nederland 
Aan de hand van sheets gaat de heer Krever in op de hoogspanningslijnen en het verband tussen 
Corona ionen en hoogspanningslijnen. De sheets worden als bijlagen bij het verslag gevoegd. 
Kortheidshalve zij daarnaar verwezen. 
 
11.  De heer G. Kelfkens, RIVM 
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De heer Kelfkens licht een aantal sheets toe, betrekking hebbend op de hoogspanningslijnen en de 
effecten voor de mens. De sheets worden als bijlagen bij het verslag gevoegd. Kortheidshalve zij 
daarnaar verwezen. 
 
12. Mevrouw G. Delfini, ministerie van VROM 
Mevrouw Delfini licht aan de hand van sheets het beleid van VROM (afdeling Straling, Nucleaire en 
Bioveiligheid) voor de hoogspanningslijnen toe. De sheets worden als bijlagen bij het verslag 
gevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen.  
 
13. Mogelijkheid commissieleden om vragen te stellen aan de voorgaande sprekers 
De PvdA vraagt mevrouw Delfini of het onderzoeksplatform ook andere magnetische velden 
(huishoudelijke apparatuur, GSM-masten) onderzoekt; hoe breed is het onderzoek? 
 
GroenLinks meent dat er tussen de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen (provincie, 
gemeenten, netbeheerder) sprake is van diffuse grenzen. Niet duidelijk is waarom mevrouw Delfini 
niet inging op de eigen verantwoordelijkheid van het rijk, terwijl het energiebeleid deels op 
rijksniveau wordt vastgesteld. Wellicht is er behoefte aan meer regie in de aanpak gekoppeld aan het 
feit dat er ook daadwerkelijk iets met de onderzoeken moet worden gedaan.  
 
De SP vraagt mevrouw Delfini of de netbeheerder financieel bijdraagt aan de kosten van het 
onderzoeksprogramma. Mevrouw Hoedjes trok een vergelijking met het asbestdossier. Zij vraagt de 
heer Kelfkens of het onderzoek nu al iets zegt over lange termijn effecten van bv. 30 jaar.  
 
D66 heeft begrepen dat het Corona effect niet of nauwelijks rond hoogspanningsleidingen 
aantoonbaar is. Dienaangaande wordt verwezen naar een onderzoek van Henshaw en Fews. Hij 
vraagt welke onderzoeken de heer Krever kent die het tegendeel van dat onderzoek bewijzen. 
Hij vraagt de heer Kelfkens naar zijn wetenschappelijke mening over het NRPB rapport uit 2004 
over de gezondheidsrisico’s van hoogspanningsleidingen en fijnstof. Hij vraagt waarom er 
literatuurstudie wordt uitgevoerd, is dat omdat er al veel onderzoek in het buitenland is gedaan? 
 
De SGP heeft begrepen dat 0,4 micro Tesla gemiddeld genomen toelaatbaar is in nieuwe situaties. 
Hij begrijpt dat het hier om een jaargemiddelde gaat. Hij vraagt binnen welke bandbreedte die 
waarde mag fluctueren. 
 
De PvdD memoreert dat de heer Kelfkens aangaf dat er bij bekabeling een smaller magnetisch veld 
ontstaat. Niet duidelijk is hoe diep de kabel moet worden aangelegd om wel op de 0,4 micro Tesla te 
komen. Zij vraagt of het RIVM dit heeft onderzocht c.q. daar een mening over heeft. 
 
De ChristenUnie vraagt mevrouw Delfini of het rijk voor zichzelf een rol heeft weggelegd, zoja, 
welke rol. Spreekster constateert dat de milieuaspecten hedenavond niet aan bod zijn gekomen. Zij 
heeft vernomen dat er negatieve gevolgen zijn voor het milieu door de uitspoeling van materiaal dat 
in hoogspanningsmasten is verwerkt, bv. zink. Zij vraagt of dit bij het ministerie bekend is.  
 
De VVD constateert dat de nieuwe richtlijn betrekking heeft op 0,4 micro Tesla terwijl 
internationaal een norm van 100 micro Tesla wordt gehanteerd. Zij vraagt hoe de WHO aankijkt 
tegen de norm van 0,4 micro Tesla die in Nederland wordt voorgeschreven. Het is haar niet duidelijk 
waardoor de grote verschillen in normen worden veroorzaakt. Is de 100 micro Tesla alleen voor 
volwassenen bedoeld? 
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Het CDA vraagt een toelichting op het voorzorgprincipe. Studies over risico’s tonen onvoldoende 
aan dat er risico’s zijn met uitzondering van de verhoogde kans op kinderleukemie.Zij vraagt hoe dit 
zich verhoudt tot het voorzorgprincipe. Ook vraagt zij naar de eventuele cumulatie van effecten bij 
een integrale benadering van de problematiek, bv. in Maarssenbroek. Nu worden problemen 
gescheiden onderzocht terwijl resultaten van verschillende onderzoeken naast elkaar moeten worden 
gelegd en een integrale benadering noodzakelijk is. 
 
De heer Krever gaat in op de vragen over het Corona effect. Inderdaad is het Corona moeilijk aan te 
tonen. Er zijn wel onderzoeken waarin het effect wordt aangetoond, echter, daarin ontbreekt het aan 
harde bewijzen en aan kwantitatieve gegevens. Er zijn wel veronderstellingen maar die worden 
gestapeld en uiteindelijk wordt daaraan een conclusie verbonden. Echter, aan veronderstellingen kan 
geen eindconclusie worden verbonden. Wetenschappelijk is er dan ook veel kritiek geuit op de 
onderzoeken van Henshaw en Fews. 
Hij wijst erop dat nooit wetenschappelijk kan worden bewezen dat iets geen risico oplevert. Echter, 
tot nog toe is niet bewezen dat het Corona effect, het effect van de geladen deeltjes, een factor van 
belang zou zijn. De Corona effecten vallen hoogstwaarschijnlijk in het niet bij de effecten van 
fijnstof. 
De politiek zou zich moeten baseren op onderzoeken die goed gestaafd zijn en niet op 
veronderstellingen berusten.  
In het verleden mochten mensen niet worden blootgesteld aan een veld dat hoger was dan 100 micro 
Tesla. In onderzoeken is later een statistisch verband gevonden tussen aanzienlijk lagere velden en 
een verhoogde kans op kinderleukemie. Op grond daarvan is die norm bijgesteld naar 0,4 micro 
Tesla. Dat is een verscherping van 250 maal. 
 
Mevrouw Delfini zet uiteen dat de 100 micro Tesla norm nog steeds geldt. Deze norm wordt 
gebruikt voor het voorkomen van de zgn. korte termijn effecten, bv. elektrische stroompjes in het 
lichaam bij blootstelling aan elektromagnetische velden van hoogspanningsleidingen. Tot 10 jaar 
geleden werden alleen die effecten gemeten. Alleen bij dat affect is het onomstotelijk bewezen dat 
het door elektromagnetische velden wordt veroorzaakt. Sinds een aantal jaren zijn er aanwijzingen 
gekomen voor een totaal ander effect, nl. het lange termijn effect dat wordt veroorzaakt door een 
langdurige blootstelling aan hele lage magneetvelden in de buurt van de 0,2-05 micro Tesla. Dit is 
een totaal ander soort effect dan het korte termijn effect. Men heeft een toename van het risico op 
kinderleukemie in de buurt van hoogspanningsleidingen waargenomen. Dit kan nog steeds niet 
verklaard worden maar het is wel een feit. In statistische onderzoeken blijven die effecten 
terugkomen. In juni jl. is er vergaderd over het laatste rapport van de WHO over dit onderwerp. In 
de gehele wereld zijn er op dit moment 6 landen die in hun beleid het voorzorgsbeginsel hanteren.  
Dat beleid is in grote lijnen vergelijkbaar met dat van Nederland. Duidelijk is wel dat steeds meer 
landen, o.a. door het standpunt van de WHO inzake de toepassing van het voorzorgsbeginsel, de 
kant van Nederland op lijken te gaan. 
Op een eerdere vraag van het CDA antwoordt mevrouw Delfini dat het voorzorgsprincipe aan de 
basis ligt van het beleid van VROM, gebaseerd op het wetenschappelijke gegeven van de statistische 
correlatie, inclusief de onzekerheden over het oorzakelijk verband.  
Op de vragen van de PvdA licht mevrouw Delfini toe dat het gehele elektromagnetische spectrum in 
het onderzoeksprogramma wordt meegenomen (hoogspanningslijnen, GSM- en UMTS-masten). 
Welke onderzoeken er worden uitgevoerd gaat buiten het ministerie om. Er is een internationale 
programmacommissie ingesteld die onderzoeksprojecten over bepaalde onderwerpen gaat toetsen. Er 
zijn al projecten ingediend en een eerste beoordelingsronde heeft plaatsgevonden. De meest 
waardevolle projecten zullen gefinancierd worden. Huishoudelijke apparatuur valt ook onder de 
scope van het onderzoeksprogramma. Zij weet niet of er een project is ingediend dat de effecten van 
huishoudelijke apparatuur gaat meten. Buiten het onderzoeksprogramma om, kan het ministerie ook 
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zelf besluiten tot het eigenhandig uitvoeren van een bepaald onderzoek wanneer dat niet in het 
programma is opgenomen. Het gaat om wetenschappelijk hoogwaardig onderzoek in Nederland. Het 
ministerie beoordeelt niet wat wetenschappelijk hoogwaardig onderzoek is.  
Zij beaamt dat er sprake is van een eigen verantwoordelijkheid van het rijk. Het uitbrengen van een 
advies is de invulling van de eigen verantwoordelijkheid van het rijk. Het onderzoeksprogramma 
wordt uitsluitend door het rijk gefinancierd. Er is geen financiering door de netwerkbeheerder 
hetgeen overigens is de toekomst niet kan worden uitgesloten. 
De SGP vroeg naar de fluctuatie in de 0,4 micro Tesla. Het gaat om een waarde tussen de 0,2 en 0,5 
micro Tesla. Dat is de wetenschappelijke marge maar om zaken niet onnodig onzeker te maken heeft 
het rijk een keuze gemaakt die wetenschappelijk te verantwoorden is, nl. 0,4 micro Tesla. Die norm 
wordt ook internationaal redelijk breed gedragen. 
Zij is niet bekend met milieueffecten, zoals uitspoeling van materialen die in hoogspanningsmasten 
zijn verwerkt. Wellicht wordt dit in het onderzoekprogramma meegenomen. 
 
De heer Kelfkens voegt eraan toe dat het uitspoelingeffect wel bekend is maar er is geen degelijk 
onderzoek gedaan naar de belasting van het milieu door uitspoeling van verf en metaaldeeltjes. 
Gevraagd is naar de lange termijn effecten van de magneetvelden. Terzake werd ook verwezen naar 
het asbestdossier. Veel onderzoek heeft betrekking op de lange termijneffecten. De meeste 
onderzoeken tonen ook op de lange termijn voor blootstelling aan lage dosering geen effect aan, met 
uitzondering van de  kinderleukemie. Dat gegeven heeft de 100 micro Tesla voor de korte termijn 
omlaag gebracht tot 0,4 micro Tesla als voorzorgwaarde voor de lange termijn. 
Er wordt literatuurstudie gedaan omdat er veel literatuur beschikbaar is. Hij is bekend met ca. 50 
artikelen die gaan over fijnstof in combinatie met hoogspanningslijnen. Eén daarvan is het rapport 
van de NRPB, een degelijk en goed onderbouwd onderzoek. Echter, hij leest in dat onderzoek niet 
dezelfde conclusie als mevrouw Hoedjes. 
Gevraagd werd naar de diepte van bekabeling. Wanneer wordt gekozen voor standaard bekabeling 
van 1,20 meter diepte, dan is het magnetisch veld veel hoger dan 0,4 micro Tesla. Op een diepte van 
20 meter kan men aan het aardoppervlak wel onder de 0,4 micro Tesla komen, zij het met een heel 
ander kostenplaatje. Het RIVM heeft dit zelf niet onderzocht. KEMA heeft wel berekeningen voor 
dergelijke situaties gedaan, bv. in Leidsche Rijn, waar is gekozen voor een diepe boring op 20 meter. 
Berekeningen en metingen achteraf tonen aan dat daar het aardoppervlak niet boven de 0,4 micro 
Tesla komt. Wellicht is 14 meter diepte ook voldoende. 
Cumulatie van effecten is moeilijk te onderzoeken, omdat men de individuele effectmeting niet 
specifiek in de vingers heeft. Vanuit een aantal andere gezondheidskundige hoeken is cumulatie wél 
een bekend effect. Wellicht dat het magnetische veld en de fijnstof iets met elkaar gaan doen. Dat is 
nu niet bekend. 
 
14. Afsluitende ronde commissieleden 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  
 
15. Afsluiting door de commissievoorzitter RGW, de heer J.W.R. van Lunteren 
De voorzitter gaat over tot afsluiting van deze informatieavond.  
Op zijn voorstel wordt besloten het onderwerp Hoogspanningsleidingen te agenderen voor de 
volgende reguliere openbare vergadering van de commissie RGW van 8 oktober a.s. Daarvoor wordt 
ook de commissie MME uitgenodigd.  
Eneco Netbeheer en de gemeente Veenendaal hebben informatie aan de commissie toegezegd. Hij 
gaat ervan uit dat die informatie beschikbaar is, voorafgaand aan de vergadering van 8 oktober a.s., 
zodat de commissie in die vergadering kan bepalen hoe verder met het onderwerp moet worden 
omgegaan. 
Hij nodigt alle aanwezigen uit de vergadering van 8 oktober bij te wonen. 
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Hij dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit vervolgens de avond af. 
 


