
 

 

Beantwoording vragen PvdA over voorzorgbeleid hoogspanning en gezondheid 
 
 
Het voorzorgbeleid van het ministerie van VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer, zoals dat is vastgelegd in het beleidsadvies uit 2005, adviseert 
gemeenten en netbeheerders om nieuwe situaties te voorkomen waarbij kinderen 
langdurig worden blootgesteld aan een veldsterkte die (jaargemiddeld) hoger is dan 0,4 
microtesla. Het voorstel is om geen onderscheid meer te maken tussen nieuwe en 
bestaande situaties, tussen hoogspanningslijnen en andere bronnen van magneetvelden 
en tussen magneetvelden met een waarde van meer of minder dan 0,4 microtesla.  

 
- Zijn er in onze gemeente punten waarin dit advies niet gehandhaafd wordt? 
Het huidige voorzorgbeleid uit 2005 richt zich op bovengrondse 
hoogspanningsverbindingen en niet op ondergrondse kabels, elektriciteitsstations, 
transformatorhuisjes, e.d. Deze lijn is ook in de gemeente Doetinchem gevolgd.   
Sinds de inwerkingtreding van het voorzorgbeleid wordt dit beleid vertaald in de 
bestemmingsplannen. Op de plankaart zijn de magneetveldzones van bovengrondse 
hoogspanningsverbindingen aangeduid en in de planregels is opgenomen dat binnen de 
magneetveldzones geen nieuwe woningen met bijbehorende erven alsmede scholen, 
crèches en kinderopvangplaatsen met bijbehorende buitenspeelruimten mogen worden 
gerealiseerd. 
 
Er kunnen zich wel situaties voordoen waarbij er overeenkomstig een vigerend 
bestemmingsplan, waarin het voorzorgbeleid nog niet vertaald is, een nieuwe gevoelige 
bestemming (zoals een woning) gerealiseerd wordt in de magneetveldzone van een 
hoogspanningsverbinding. Als deze mogelijkheid planologisch al vastgelegd is, kan 
invulling van de bestemming c.q. het bouwvlak niet geweigerd worden.  
Dit wordt conform het voorzorgbeleid ook gezien als een bestaande situatie en niet als 
een nieuwe situatie.  
 
 
- Kan het college door middel van een kaart inzichtelijk maken waar de jaargemiddelde 
magneetveld-sterkte groter is dan 0,4 microtesla in onze gemeente? 
Informatie van alle bronnen met een magneetveldsterke groter dan 0,4 microtesla is op dit 
moment niet volledig beschikbaar. De informatie die beschikbaar is, heeft betrekking op 
ondergrondse en bovengrondse hoogspanningsverbindingen. 
 
Via het RIVM is een netkaart met de bovengrondse hoogspanningsverbindingen 
beschikbaar: http://geodata.rivm.nl/netkaart.html  
Per hoogspanningsverbinding is de indicatieve magneetveldzone te raadplegen. Deze 
indicatieve magneetveldzone is niet per definitie de zone waarin de magneetveldsterkte 
0,4 microtesla of meer is, maar geeft een goede indicatie van het gebied waarbinnen de 
magneetveldsterke 0,4 microtesla of hoger kan zijn. 
 
Voor het inpassingplan Doetinchem-Wesel 380 kV 
(www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0000.EZip13DW380-3000) zijn de 
specifieke magneetveldzones van ondergrondse en bovengrondse 
hoogspanningsverbindingen, waarbij de jaargemiddelde magneetveld-sterkte groter is 
dan 0,4 microtesla, doorgerekend en weergegeven op kaarten. 
Zie: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0000.EZip13DW380-
3000/b_NL.IMRO.0000.EZip13DW380-3000_tb13.pdf  
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- Is het mogelijk om dit advies te handhaven? Zo ja, hoe gaan we dit dan realiseren? Zo 
nee, waarom niet? 
Het nieuwe voorzorgbeleid met de lijst met toe te passen maatregelen wordt nog 
uitgewerkt en vervolgens verankerd in de Omgevingswet. Wat de precieze consequenties 
gaan zijn, is nog niet te voorspellen. Enerzijds wordt de scope van het voorzorgbeleid 
namelijk breder en anderzijds is het voorstel om de advieswaarde voor de 
magneetveldsterkte los te laten. Duidelijk is wel dat het nieuwe beleid ons handvatten 
biedt om betere gewogen besluiten te kunnen nemen over hoe om te gaan met (nieuwe) 
bestemmingen in relatie tot de mate van blootstelling aan magneetvelden. Waarbij het 
doel blijft om zoveel als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen dat kinderen langdurig 
worden blootgesteld aan magneetvelden. 
 
De planologische verankering van een nieuw voorzorgbeleid zal stapsgewijs plaats gaan 
vinden. Ook i.v.m. het risico op planschade. Dit geldt voor alle bestaande gevoelige 
bestemmingen, dus ook de nog niet ingevulde locaties, die hiervoor al wel positief 
bestemd zijn. 
 


