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Onderwerp: Provinciale Rol in de problematiek rond hoogspanningslijnen 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij een toelichtende notitie, omtrent de 
voorgestelde rol van de provincie in de problematiek rond hoogspanningslijnen, aan. 
 

Aanleiding 

Op 3 september is er in de statenzaal in het provinciekantoor een informatieve bijeenkomst 
geweest rond de problematiek van hoogspanningslijnen. In deze bijeenkomst is informatie 
verstrekt door belanggroepen 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. 
 

Achtergrond/eerdere besluiten 

De provincie heeft op RO gebied wat betreft hoogspanningsverbindingen een zeer beperkte 
rol. Het beleid is op dat gebied helder en vastgelegd in het streekplan, waarbij het Rijksbeleid 
gevolgd wordt. Voor zover beleid niet toereikend is, ligt het, gezien de belangen en herkomst, 
meer voor de hand dat het rijk deze leemte invult. 
Vanuit gezondheidsoverwegingen is er met de huidige kennis geen aanleiding om te pleiten 
voor het aanpakken van hoogspanningslijnen. In het spectrum van allerlei zaken die 
gezondheidseffecten kunnen veroorzaken is de hoogspanningsproblematiek geen grote 
probleemveroorzaker en zijn er andere milieubelastingsvormen (luchtverontreiniging, geluid), 
die veel meer gezondheidsverlies kunnen veroorzaken.  
 
Er zijn geen eerdere algemeen geldende besluiten genomen over een rol, die de provincie zou 
willen spelen in deze problematiek. 



Wel is in het verleden (2005) een verzoek van de gemeente Veenendaal, om financiële steun 
voor het ondergronds brengen van de lijn, afgewezen. Recent is door Maarssen bestuurlijk 
verzocht om financïele steun voor het ondergronds brengen van de lijn 
 

Vervolgprocedure/voortgang 

De provincie is geen probleemeigenaar, maar wil wel een coördinerende/verbindende rol op 
zich nemen. Dit vanwege met name de grote maatschappelijke onrust, die is ontstaan. 
Wanneer de provincie een verbindende, bemiddelende rol gaat spelen dan denkt zij hierbij 
aan: 

• ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning aanbieden. 
• Het inventariseren van techinische, bestuurlijke en financiële oplossingen, die elders 

voor deze problematiek zijn gevonden  
• 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. 
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