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Notitie Rol Provincie in de problematiek rond hoogspanningslijnen.

Aanleiding

Op 3 september is er in de statenzaal in het provinciehuis een informatieve bijeenkomst geweest rond 
de problematiek van hoogspanningslijnen. In deze bijeenkomst is informatie verstrekt door 
belangengroepen van bewoners, wethouders van 4 betrokken gemeenten, het RIVM, de GGD midden 
Nederland, het ministerie van VROM en door Eneco. 
Op 8 oktober is er op basis van alle verzamelde informatie door de commissie RGW gesproken over 
de rol, die de provincie zou kunnen spelen in deze problematiek. De diverse fracties hebben hun 
wensen geuit hieromtrent. 
In het overleg van 8 oktober hebben alle fracties zich positief uitgesproken over een verbindende, 
bemiddelende rol van de provincie hierin, zonder dat zij probleemeigenaar wordt. 
 

De formele rol van de provincie

De provincie heeft op RO gebied een zeer beperkte rol. De provincie heeft tot op heden geen eigen 
ruimtelijk beleid geformuleerd op dit punt, maar volgt rijksbeleid.  
Voor de RO-kant is er beleid voor: 

• Vermijden van kortdurende blootstelling aan hoge veldsterkten > 100 micro Tesla 
• Vermijden van langdurige blootstelling aan veldsterkten > 0,4 micro Tesla 

 
Er is geen beleid voor blootstelling die langer dan kortdurend is, maar niet onder langdurig verblijf 
valt, zoals bijvoorbeeld sportvelden en de kinderboerderij in Maarssen, waarbij de veldsterkte ter 
plaatse ligt tussen 0,4 en 100 micro Tesla in. Het ligt voor de hand dat het rijk deze leemte in het 
beleid invult. 
Dit is in lijn met de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening. In de 
nieuwe WRO worden de verantwoordelijkheden van de verschillende bestuurslagen strikter 
afgebakend. Zo kunnen wij bepaalde instrumenten alleen maximaal inzetten op aspecten, die behoren 
tot het provinciaal belang. Vanaf januari zal de statencommissie zich buigen over voorstellen mbt. de 
beleidslijn nieuwe wet RO, waaronder uitspraken in het Streekplan, die in die zin van provinciaal 
belang dienen te zijn. Hoogspanning valt daar in het voorstel niet onder, maar wordt geplaatst onder 
rijksbelang. 
 
Wat betreft de gezondheidskant gaat het bij het electromagnetisch veld van hoogspanningslijnen om 
milieubelasting, die gezondheidseffecten kan veroorzaken.Er is een statistisch verband gevonden 
tussen de aanwezigheid van hoogspanningslijnen en het optreden van leukemie bij kinderen tot 15 
jaar. Een oorzakelijk verband is er echter nog niet gevonden. Het Rijk heeft met de norm voor nieuwe 
situaties, het vermijden van langdurige blootstelling aan veldsterkten groter dan 0,4 micro Tesla, 
ingespeeld op het gevonden statistisch verband. Het opladen van fijn stof, dat volgens een aantal 
betrokkenen in de omgeving van hoogspanningslijnen tot extra problemen zou leiden, heeft, volgens 
de meest recente kennis, geen extra risico’s van fijn stof tot gevolg.  
In het spectrum van allerlei zaken die gezondheidseffecten kunnen veroorzaken is de 
hoogspanningsproblematiek voor zover bekend zeker niet de grootste probleemveroorzaker. Ook 
wanneer we ons beperken tot alleen een vergelijking met andere milieubelasting geldt dit. 
Vanuit gezondheidsoverwegingen is er met de huidige kennis dus geen aanleiding om te pleiten voor 
het aanpakken van hoogspanningslijnen. Er zijn andere milieubelastingsvormen (luchtverontreiniging 
en geluid), die meer gezondheidsverlies veroorzaken..  
 



Wat betreft veiligheid, bijvoorbeeld bij het uitbreken van brand, geldt dat het een expliciete 
verantwoordelijkheid is van de gemeenten dat er goede afspraken gemaakt worden tussen brandweer 
en netbeheerder. Door Veenendaal is hiervoor een protocol ontwikkeld dat als landelijk voorbeeld gaat 
dienen. 
 

Voorstel rol provincie

De provincie wil wel een grotere, dan haar formele, rol op zich nemen vanwege de grote 
maatschappelijke onrust die ontstaan is onder mensen die wonen in de directe omgeving van 
hoogspanningslijnen. 
 
Wanneer de provincie een verbindende, bemiddelende rol gaat spelen dan denkt zij hierbij aan: 

• ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning aanbieden.  
• Het inventariseren van technische, bestuurlijke en financiële oplossingsmogelijkheden voor de 

hoogspanningsproblematiek elders 
• Kennis overdragen  
• Een ambtelijk aanspreekpunt aanwijzen 
• Aanwezig zijn bij gesprekken met energiebedrijven 
• Met IPO en het Rijk overleggen of verzoeken doen namens één of meer gemeenten en het 

initiatief nemen om dit onderwerp bij het IPO op de agenda te plaatsen 
 
De provincie zal die rol alleen op zich nemen op specifiek verzoek van één of meer gemeenten. De 
gemeenten moeten dus zelf aangeven waar zij behoefte aan hebben. Dat de provincie deze rol op zich 
wil nemen zal zij aan alle gemeenten in de provincie kenbaar maken. 
 

Benodigde financiën

Er zal geen extra budget nodig zijn voor het uitvoeren van deze rol. De verwachting daarbij is dat er 
geen groot beroep op de provincie zal worden gedaan. In de meeste gevallen zal de uitvoering passen 
in de reguliere werkzaamheden. 
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