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Taking power further

BETREFT Woning bij hoogspanningsverbinding

Geachte heer Willems,

Naar aanleiding van de brief van de Minister van EL&I aan de Tweede Kamer van 8 juni 2011 jl. en het
Kamerdebat van 9 juni 2011 heeft TenneT meerdere brieven en e-mails ontvangen van mensen die bij een
hoogspanningsverbinding wonen. We merken dat er veel aandacht voor is in de media en dat er mede
daardoor vragen zijn gerezen bij omwonenden Middels deze brief willen we een en ander vanuit TenneT
graag toelichten.

De wens om bestaande hoogspanningsverbindingen te verplaatsen of ondergronds te brengen leeft breed in
Nederland. Op verschillende plaatsen zijn knelpunten ontstaan doordat in de loop der jaren woonwijken vlak
in de buurt van hoogspanningsverbindingen zijn aangebouwd of andersom. Ook is een aantal woningen
direct onder hoogspanningslijnen gesitueerd.

Het betreft hier allemaal bestaande situaties, die vanuit het magneetveldbeleid van de overheid voldoen aan
de daarvoor te hanteren normen t.w. 100 microTesla. Deze norm is aanbevolen door de Europese Unie en
geldt ook voor Nederland als uitgangspunt. Deze norm wijkt niet af van het beleid in het overgrote gedeelte
van de andere landen in de Europese Unie. De Minister benadrukt in zijn brief aan de Tweede Kamer dat er
in geen van de situaties in Nederland sprake is van een onveilige situatie.

Ondanks het feit dat er geen sprake is van onveilige situaties, leert de ervaring dat mensen toch niet graag
in de buurt van hoogspanningsverbindingen wonen. Ook zichthinder speelt hierbij een rol. De Minister heeft
daarom aangegeven dat hij zich ervoor inzet om burgers zoveel mogelijk te ontlasten van
hoogspanningsverbindingen die door woongebieden lopen. Dit is weliswaar niet altijd mogelijk vanwege
bijvoorbeeld beschermde natuurgebieden of technische knelpunten, maar het uitgangspunt is om, daar waar
mogelijk, burgers te ontlasten van hoogspanningsverbindingen.
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Oplossingsmogelijkheden

Technisch is het niet verantwoord om meer dan twintig kilometer 220/380 kV verbinding ondergronds aan te
leggen. Oeze kilometers worden verdeeld over een nieuwe verbinding in de Randstad. Met betrekking tot
bestaande 220/380kV-verbindingen heeft de Minister echter wel aangekondigd een regeling te willen
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ontwerpen die TenneT in staat stelt om bewoners die binnen de zogenaamde zakelijk rechtstrook van deze
bestaande verbindingen wonen een aanbod tot uitkoop te doen. Oit betekent overigens niet dat mensen
verplicht worden te verhuizen.

Met betrekking tot de 110- en 150 kV-verbindingen heeft de Minister voorgesteld om inzichtelijk te maken
waar de grote knelpunten in woongebieden in Nederland zich voordoen. Aan de hand van een lijst kunnen
dan de komende 10 jaren de grootste knelpunten opgelost worden door op die plekken de verbinding te
verplaatsen of ondergronds te brengen. Oit betekent dus niet dat een verbinding ondergronds wordt gelegd
daar waar een enkele woning gepasseerd wordt. Het gaat hierbij om verstedelijkte gebieden.

Samenvattend: de Minister wil zich inzetten om bewoners zoveel mogelijk te ontlasten van 110/150 kV-
hoogspanningsverbindingen die door woongebieden lopen en laat een mogelijke uitkoopregeling in relatie tot
220/380 kV-lijnen uitwerken. Oe Minister heeft aangegeven de Tweede Kamer voor het einde van het jaar
over de vervolgstappen te informeren. Op onze website (www.tennet.org) vindt u meer actuele informatie.

Hoogachtend,
TenneT TSO BV
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