
Memorandum  2009RGW67 
 

Datum : 15 april 2009 

Aan : Commissie Ruimte, Groen en Wonen  

Van : Gedeputeerde  R.W. Krol Tel.: 3757 

Onderwerp : statenvragen over hoogspanningslijnen 

Geachte commissieleden, 
 
In dit memorandum worden de vragen van mevrouw Dik (Christen Unie) met betrekking tot 
hoogspanningslijnen in relatie tot Alzheimer en berichtgeving in de kranten over het 
ondergrondsbrengen van 20 km hoogspanningslijn, schriftelijk beantwoord. 
 

- Zijn GS op de hoogte van de resultaten van dit onderzoek?  
 
Wij zijn op de hoogte van de hoofdconclusies van dit onderzoek : een statistisch verband tussen het 
overlijden als gevolg van alzheimer en het wonen binnen 50 mtr van een hoogspanningsverbinding. 
De kans op sterfte aan de ziekte van Alzheimer verdubbelt bij 15 jaar wonen binnen 50 meter afstand. 
Deze verhoogde sterftekans wordt niet wetenschappelijk verantwoord aangetoond  op grotere afstand. 
Het onderzoek is gebaseerd op 9200 alzheimer sterfgevallen. Bij 20 gevallen woonde de patient 
binnen de 50 meter afstand. Er is geen duidelijkheid over of het electromagnetisch veld oorzaak is van 
deze verhoogde sterfte. Een biologisch mechanisme, dat hiervoor verantwoordelijk zou kunnen zijn, is 
niet bekend.  
 
- Is het mogelijk dat de commissie op hoofdlijnen inzage krijgt in dit rapport?  
 
Een tekstversie van de publicatie is als bijlage toegevoegd. Deze versie bevat echter niet de 
bijbehorende tabellen. De officiële publicatie (volledige versie, niet downloadbaar) is online te vinden 
op http://aje.oxfordjournals.org/cgi/content/full/kwn297v1.
Tevens is bijgevoegd de universiteits-publicatie van het onderzoek en de publicatie van het 
KennisPlatform EMV. 
 
- Zijn er reacties op dit onderzoek gekomen door VROM, RIVM, andere partijen?  
 
Kennisplatform EMV : het kennisplatform verzorgt berichtgeving met betrekking tot 
electromagnetische velden. Leden zijn RIVM,  TNO, KEMA Agentschap Telecom de GGD-en en 
ZonMw. Het platform is door VROM ingesteld. Bijgevoegd is haar reactie. 
Samengevat: Het Kennisplatform vindt dat het onderzoek goed is opgezet en dat de conclusies in het 
algemeen zorgvuldig zijn getrokken. Uit het onderzoek blijkt dat ereen relatie kan zijn tussen wonen in 
de nabijheid van hoogspanningslijnen en de ziekte van Alzheimer. Het onderzoek geeft geen inzicht in 
een mogelijke verklaring hiervoor. 
 
VROM : verwijst naar het KennisPlatform EMV. Zij ziet vooralsnog geen aanleiding het beleid aan te 
passen. Op 4 november 2008 heeft VROM haar eerdere advies met betrekking tot het 
voorzorgbeginsel verduidelijkt. De begrippen ‘langdurig’ etc. zijn aangescherpt. Er wordt geen relatie 
gelegd met dit of ander nieuw onderzoek. 
 

http://aje.oxfordjournals.org/cgi/content/full/kwn297v1
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Gezondheidsraad: vindt dat het Zwitsers onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan onderzoek 
naar relaties tussen blootstelling aan electromagnetische velden en effecten op de gezondheid. Het 
onderzoek kan echter geen conclusie trekken over een oorzakelijk verband tussen het 
elelctromagnetisch veld en de verhoogde sterfte als gevolg van Alzheimer. Er zijn wel onderzoeken 
naar blootstelling in de beroepssituatie, die ook aanwijzingen geven voor een verhoogd risico op de 
ziekte van Alzheimer. Zij beveelt derhalve meer onderzoek aan naar onder andere het biologisch 
mechanisme dat verantwoordelijk kan zijn voor de verhoogde sterftekans. 
 

- Op welke manier kan dit onderzoek worden betrokken in het overleg over de  
hoogspanningsproblematiek, waarbij de provincie een verbindende rol op zich heeft genomen?  
 
Wij houden vast aan het voorzorgbeginsel. Dat betekent uit voorzorg geen nieuwe voorzieningen waar 
kinderen langdurig bloot worden gesteld aan electromagnetische velden van hoogspanningslijnen. 
Langdurig betekent minimaal één jaar gedurende minimaal 14 uur per dag. Daartoe gevoelige 
bestemmingen zijn woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen.  
Bestaande situaties worden niet gesaneerd. Nieuwe situaties dienen vermeden te worden.  
Deze reeds bestaande voorzorgmaatregelen en de (uit onderhoudstechnische overwegingen) al 
bestaande regel niet zeer nabij verbindingen te bouwen (30 mtr) dekken voldoende een eventueel te 
nemen voorzorg op grond van het onderzoek uit Bern (50 meter afstand gedurende 15 jaar). Het advies 
niet te bouwen binnen 0,4 MicroTesla magneetveld betekent in de provincie Utrecht een minimale 
afstand van 80 meter. 
Daar waar het voorzorgbeginsel ter discussie zou kunnen komen te staan, kunnen wij, uit voorzorg, het 
onderzoek uit Bern betrekken. 
 

- Wat houdt de berichtgeving in kranten over het onder de grond brengen van een 
hoogspanningsverbinding over een afstand van 20 km in ? 

 

Het ondergronds aanleggen van het hoge voltage hoogspanningsverbindingen (380 KiloVolt) vergt 
een andere techniek dan lagere voltages.  
 
TenneT heeft zich eerder terughoudend opgesteld tegenover grootschalige ondergrondse aanleg van 
380 KV-kabels. Volgens de netbeheerder omdat er bij ondergrondse aanleg bijzonder omstandigheden 
een rol spelen. De aanleg van een ondergrondse kabel is ook vier tot acht keer duurder dan de 
bovengrondse aanleg van een bovengrondse lijn.  
 
Netbeheerder TenneT en de Technische Universiteit Delft hebben begin 2009 een overeenkomst 
gesloten voor het intensief monitoren van de aan te leggen ondergrondse 380 kV-kabels in de 
Randstad. Het gaat om een langetermijncontrole van zes tot acht jaar. Doel is om ervaring op te doen 
hoe het elektriciteitsvoorzieningsysteem zich gedraagt met de lange ondergrondse verbinding. De 
studie moet onder andere uitwijzen of het verantwoord is om op termijn nog grotere afstanden 
ondergronds aan te leggen.  
 
TenneT legt maximaal 20 kilometer van de nieuwe 380 kV-verbinding ondergronds aan, verdeeld over 
het 87 kilometer lange tracé. Het uitgangspunt van TenneT blijft echter om bovengrondse 380 kV-
verbindingen aan te leggen.  

http://www.tudelft.nl/
http://www.tennet.org/
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Totale omvang aanleg nieuwe 380 KV-lijnen beperkt 
Het kabinet heeft besloten dat het aantal kilometer bovengrondse lijnen vanaf 2012 niet verder toe mag 
nemen. Bovengrondse 380 kV-lijnen kunnen dan alleen aangelegd worden ter vervanging van reeds 
bestaande lijnen, of wanneer er bovengrondse 110 en 150 kV-lijnen ondergronds worden gebracht. Bij 
deze ondergrondse lijnen zijn de potentiële instabiliteitverschijnselen volgens TenneT onder controle.  
 
Tijdens de aanleg van het 20 kilometer lange (in meerdere stukken verdeeld) 380 kV-tracé en na de 
ingebruikname hiervan, zullen op internationaal niveau ervaringen worden uitgewisseld. 
 
(berichtgeving gebaseerd op informatie uit het Technisch Weekblad) 
 


