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1. Proces 
 

 
Tracéonderzoek  

Er zijn al lang plannen voor een hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg. Tussen 2009 en 2015 zijn 

verschillende tracé alternatieven ontwikkeld. In deze periode is ook een noordelijk voorkeursalternatief (VKA) ontwikkeld. 

Dit VKA bleek niet mogelijk vanwege aangescherpte technische eisen, die de toepassing van 4x380 kV in één mast voor 

dit tracé niet meer toelieten. Dit heeft geleid tot het vaststellen van een zuidelijk VKA. De besluitvorming hierover leidde 

tot veel onrust in de regio. De minister van Economische Zaken heeft partijen in de regio de gelegenheid gegeven om 

voorstellen te doen voor alternatieve tracés. Dit heeft ertoe geleid dat er de afgelopen twee jaar samen met partijen in de 

regio een set aan tracévarianten is ontwikkeld. De effecten van alle varianten zijn onderzocht en in kaart gebracht. De 

resultaten zijn eind maart 2017 gepubliceerd (de integrale effectenanalyse) en te lezen op de website van het project: 

www.zuid-west380kv.nl/rilland-tilburg.  In deze analyse is tussen Moerdijk, Geertruidenberg en Tilburg ook een variant 

onderzocht ten noorden van de bestaande verbinding (in de integrale effectenanalyse is dit het paarse basisalternatief). 

Door een noordelijke ligging ten opzichte van de bestaande 380 kV verbinding was er ter plaatse van Geertruidenberg 

een kabeltracé nodig, was er nabij Moerdijk een kruising nodig en de Bosroute maakte geen onderdeel uit van het tracé. 

In het hieronder beschreven advies – en besluitvormingsproces is er niet gekozen voor deze variant maar voor de 

variant aan de zuidzijde van de bestaande 380 kV verbinding Geertruidenberg – Eindhoven inclusief de Bosroute.  

 

Advies- en besluitvorming voorkeursalternatief 

De minister van Economische Zaken heeft de samenwerkende overheden van de regio (18 gemeenten en twee 

provincies) gevraagd om, mede op basis van de integrale effectanalyse, een advies te geven over het meest gewenste 

tracé. Zij hebben de minister unaniem geadviseerd om het tracé te kiezen dat vanaf Rilland over de Brabantse Wal via 

Woensdrecht, Roosendaal-Borchwerf en Standdaarbuiten, Zevenbergschen Hoek en Hooge Zwaluwe naar 

Geertruidenberg loopt. Vanaf daar loopt het tracé aan de zuidkant van de bestaande 380 kV lijnverbinding naar 's 

Gravenmoer en Huis ter Heide, naar locatie Spinder bij Tilburg. Bij Woensdrecht gaat het tracé ongeveer zeven 

kilometer ondergronds.  

Ook hebben de samenwerkende overheden de minister geadviseerd om mee te werken aan een drietal specifieke 

http://www.zuid-west380kv.nl/rilland-tilburg
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wensen: de verkabeling (ondergronds aanleggen) van de bestaande 150 kV-verbinding Geertruidenberg-Waalwijk over 

de kern en Geertruidenberg en Raamsdonkveer, de 150 kV-verbinding door de Bredase woongebieden in Haagse 

Beemden en Wisselaar te verkabelen en de inpassing van de 380 kV-verbinding ter plaatse Zevenbergschenhoek te 

onderzoeken. Het advies van de samenwerkende overheden is ook gepubliceerd op de website: https://www.zuid-

west380kv.nl/rilland-tilburg/publicaties. 

 

De minister heeft het advies van de samenwerkende overheden overgenomen en dit begin juli 2017 als voorgenomen 

tracé gekozen De minister heeft de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van dit besluit en de bewoners hierover een 

brief gestuurd. Eind september 2017 is het voorbereidingsbesluit genomen. Dit zorgt ervoor dat er geen ontwikkelingen 

in het gebied kunnen plaatsvinden die de realisatie van de nieuwe verbinding in de weg staan. 

 

Gezamenlijke uitwerking van het voorgenomen tracé  

Het voorgenomen tracé is nu nog niet voldoende gedetailleerd uitgewerkt om in het definitieve Inpassingsplan op te 

nemen. Daarvoor is het nodig om in detail naar de ligging van de verbinding en mastposities te kijken en keuzes te 

maken. Wij pakken dit onderzoek samen met betrokken partijen op. Dat gebeurt in een aantal stappen waarin het tracé 

en de mastposities steeds gedetailleerder bepaald worden. De stand van zaken wordt in projectboeken in beeld 

gebracht. Het eerste projectboek is in december 2017 gepubliceerd op website: https://www.zuid-west380kv.nl/rilland-

tilburg/nieuws/eerste-projectboek-zuid-west-380-kv-oost-online. Dit projectboek brengt de opgaven in beeld. TenneT 

werkt samen met alle betrokkenen (buiten en binnen) de opgaven uit en brengt de effecten, zoals leefomgeving, milieu, 

landschap, (net)techniek, kosten en draagvlak hiervan in beeld. TenneT levert alle feitelijke informatie op aan de minister 

van EZK voor verdere besluitvorming. De minister zal de samenwerkende overheden om advies vragen.  

Dit proces kan, net als het hieraan voorafgaande VKA keuzeproces, worden gezien als inspraak. Inspraak door samen 

te werken om er een beter tracé van te maken. Er is ook een klassiek inspraakmoment. Dat is er op het moment dat het 

ontwerp inpassingsplan ter inzage wordt gelegd (volgens planning in 2021). Zie hieronder bij "Inpassingsplan".  

 

Mastlocaties 

Gedurende dit proces komen de mastposities steeds meer in beeld. Ook hiervoor inventariseren we eisen en 

optimalisatieverzoeken. We voeren dan gesprekken met perceeleigenaren. Het gesprek concentreert zich op 

gedetailleerde informatie van de betreffende percelen, bijvoorbeeld informatie over gewassen en bewerking van 

agrarische percelen. Bij de uitwerking van de mastposities wordt daar waar het tracé bundelt met een bestaande 

hoogspanningsverbinding ook gekeken naar deze mastlocaties. 

 

Inpassingsplan 

Op basis van de voorgaande stappen wordt het ontwerp-Inpassingsplan opgesteld. Dit wordt samen met de 

vergunningen en het definitieve MER (milieueffectrapport) ter visie gelegd. De ministeries van Economische Zaken en 

Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties organiseren samen met TenneT informatieavonden om het 

ontwerp inpassingsplan toe te lichten. Iedereen kan een zienswijze hierover indienen. Deze worden meegewogen bij het 

opstellen van het definitieve Inpassingsplan. Hiertegen kan nog beroep worden ingesteld. Wanneer eventuele beroepen 

zijn behandeld bij de Raad van State en de Raad van State wijst de beroepen af, is sprake van een onherroepelijk 

Inpassingsplan. Dan kan de nieuwe verbinding vanuit planologisch oogpunt worden gebouwd. 

https://www.zuid-west380kv.nl/rilland-tilburg/publicaties
https://www.zuid-west380kv.nl/rilland-tilburg/publicaties
https://www.zuid-west380kv.nl/rilland-tilburg/nieuws/eerste-projectboek-zuid-west-380-kv-oost-online
https://www.zuid-west380kv.nl/rilland-tilburg/nieuws/eerste-projectboek-zuid-west-380-kv-oost-online
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Uitwerking  's Gravenmoer 

Tussen Geertruidenberg en 's Gravenmoer bundelt het voorgenomen tracé met de bestaande verbinding.  Het tracé is 

hier voor een deel op circa 140 meter afstand (hart op hart) van de bestaande verbinding getraceerd. Dit heeft te maken 

met een mastlocatie aan de westelijke kant van dit tracédeel. Door de nabijheid van een waterkering ligt het tracé op 

grotere afstand dan de valafstand die circa 90-110 meter is en op andere delen van het tracé gehanteerd wordt. Voor de 

ligging van het voorgenomen tracé nabij 's Gravenmoer wordt onderzocht of de nieuwe verbinding zo dicht mogelijk 

naast de bestaande verbinding kan worden gerealiseerd, zodat de afstand tussen de nieuwe verbinding en 's 

Gravenmoer groter wordt. Deze en de andere uitwerkingslocaties worden dit jaar verder uitgewerkt. Dit doen we in 

werkateliers samen met de omgeving en gemeenten. Voor 's Gravenmoer is op 3 april het eerste werkatelier gehouden 

met vertegenwoordigers van de bewoners, de gemeente, het Waterschap Brabantse Delta (vanwege de waterkering) en 

TenneT. Naar aanleiding van dit atelier worden varianten uitgewerkt en in volgende werkateliers besproken en bewerkt. 

Uiteindelijk worden de effecten (leefomgeving, milieu, landschap, (net)techniek, kosten en draagvlak) van de varianten 

nauwkeurig beschreven en in beeld gebracht en samen met de effecten van de andere uitwerkingsopgaven voor 

besluitvorming opgeleverd aan de minister van EZK. De minister zal de samenwerkende overheden om advies vragen.  
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2. Afstand tot woningen 

 

 
Wat wordt de afstand tussen het voorgenomen tracé en 's Gravenmoer? 

Er zijn diverse vragen gesteld over de afstanden tussen de nieuwe verbinding en delen van 's Gravenmoer. In 

onderstaande kaart zijn afstandszones van 50, 100, 200 en 400 meter ingetekend ten opzichte van het voorgenomen 

tracé. Het voorgenomen tracé kan nog gaan schuiven waardoor de afstandslijnen ook mee zullen schuiven. Voor de 

zekerheid: Deze afstandslijnen zijn niet gelijk aan de indicatieve magneetveldzones die gehanteerd worden voor het 

voorzorgsbeleid. De indicatieve magneetveldzone van de nieuwe verbinding is op dit tracédeel 90 meter aan weerszijde 

van de hartlijn van de nieuwe verbinding. Dit omdat het voorgenomen tracé hier bestaat uit zowel 380kV als 150 kV 

(combineren) en gebundeld staat met de bestaande 380 kV verbinding.  
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3. Mastbeelden 
 

 

Tussen Rilland en Tilburg wordt een nieuwe 2 circuits 380 kV verbinding tussen Rilland en Tilburg gebouwd. Waar 

mogelijk en zinvol wordt deze verbinding gecombineerd met bestaande 150 kV verbindingen. Dit betekent dat (waar 

mogelijk en zinvol) de 2 circuits 150 kV verbinding in de masten van de nieuwe verbinding er bij wordt gehangen. Als de 

150 kV verbinding in de nieuwe masten zijn gehangen, wordt de huidige 150 kV verbinding verwijderd. Ter plaatse van 's 

Gravenmoer wordt ook gecombineerd met de 150 kV verbinding. Dit betekent dat de nieuwe verbinding bij 's 

Gravenmoer een verbinding wordt met twee circuits 380 kV en twee 150 kV. De bestaande 150 kV verbinding wordt 

verwijderd.  

 

Waarom worden de bestaande en de nieuwe verbinding niet in dezelfde of desnoods naast elkaar in een 

hetzelfde ogende constructie gehangen (i.p.v. een oude en een nieuwe totaal andere constructies naast elkaar)? 

 

 Waarom kunnen de verbindingen niet in één constructie worden gehangen?  

Eind 2012 is een onderzoek gestart naar de “Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse 

hoogspanningsnet". Er is gekeken naar het effect op het gehele net (en het buitenland) als er bij de 

onderzochte onderdelen storingen zouden zijn. Een van die onderdelen was de verbindingen met 4 circuits 380 

kV. Een 4x380 kV verbinding is een verbinding waar twee 380 kV hoogspanningsverbindingen worden 

gecombineerd. Een hoogspanningsverbinding wordt altijd dubbel uitgevoerd dus met 2 circuits. Zo wordt 

gezorgd dat in situaties van storing (en bij onderhoud) het systeem blijft werken. In het geval van een 4x380 kV 

verbinding zijn er dus vier circuits in één verbinding. Naar aanleiding van dit brede onderzoek is nader 

onderzoek verricht op toepassing van 4 circuits 380 kV. Geconstateerd is dat de toepassing van deze dubbele 

uitvoering in het net risicovol is voor de netstabiliteit op het moment dat zo’n verbinding onderdeel is van de 

landelijke 380 kV hoogspanningsring, van verbindingen met het buitenland (interconnectie) of van verbindingen 

tussen de landelijke ring en verbindingen met het buitenland. Het falen van zo’n verbinding zou kunnen leiden 

tot grootschalige stroomuitval, zelfs buiten Nederland. De kans hierop is klein, maar de gevolgen kunnen groot 

zijn. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zijn door TenneT nieuwe eisen gesteld om de 

leveringszekerheid voor het landelijke hoogspanningsnet te garanderen (2014). Daarom kunnen de bestaande 

en de nieuwe lijn niet gecombineerd worden. 

 

 Waarom wordt de nieuwe verbinding gebouwd met andere masten?  

Bij het project Randstad 380 kV is een nieuw masttype, de zogenaamde Wintrack mast, ontwikkeld. Dit 

masttype geldt als standaard bij de realisatie van nieuwe 380 kV en 220 kV verbindingen.  
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Afbeelding voorbeeld wintrackmast 
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Hoe verhoudt de nieuwe mast zich tot de huidige mast? 

De huidige standaard vakwerkmast in de verbinding tussen Geertruidenberg - Eindhoven is circa 59 meter hoog. De 

standaard wintrack wordt circa 67 meter hoog. De hoogte kan eventueel afwijken bij kruisingen van (vaar)wegen en 

dergelijke. De breedte van de traverse van de huidige standaard vakwerkmast (spanwijdte armen) is circa 37 meter. De 

spanwijdte van de buitenste geleiders van wintrack is circa 24 meter. De breedte van de mastvoet van de standaard 

vakwerkmast is circa 24 meter. De breedte van de mastvoet (van buitenkant pyloon tot buitenkant pyloon) is circa 20 

meter. De maximale veldlengte (afstanden tussen twee masten) van de verbinding Geertruidenberg – Eindhoven is 400 

meter. De maximale veldlengte van de wintrack is ook 400 meter. De zeeg (doorhang van de geleider) hangt niet alleen 

af van de veldlengte maar ook van de krachten waarmee de geleiders zijn ingetrokken. Dit kan betekenen dat bij een 

gelijke veldlengte en het eventueel "in de pas lopen van de masten" de geleiders toch op een andere hoogte hangen. Er 

is een kleurverschil tussen de vakwerkmast (grijstint) en de wintrack mast (ivoorwit)  

 

 

Maatvoering is indicatief 
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Als de draden (geleiders) in de vakwerkmasten ook gegroepeerd worden per 4 stuks kan daardoor één 

Wintrackmast uitgespaard worden (zodat het nieuwe Wintrackmasten hoogspanningstracé slechts met 1 

Wintrackmast uitgevoerd kan worden naast de huidige vakwerkmasttracé)? 

 

Het is mogelijk om in vakwerkmasten de geleiders per 4 te groeperen. Echter dient de huidige mast dan volledig 

verzwaard te worden (staal uitwisselen, extra zware funderingen). Daarbij is de toename in capaciteit slechts ¼ van wat 

met de nieuwe Wintrack verbinding wordt gerealiseerd. De huidige opgave kan niet gerealiseerd worden met een 

verzwaring van bestaande hoogspanningsverbindingen en er is geen andere groepering mogelijk waardoor 1 pyloon van 

de wintrack verbinding zou kunnen worden uitgespaard. 

 

Wat is de levensduur? 

De minimale levensduur van geleiders (de draden) is circa 50 jaar. Uit de ervaring blijkt dat de geleiders een langere 

levensduur hebben. Op dit moment heeft TenneT geleiders die 60 à70 jaar functioneren (150 kV). De geleiderkwaliteit 

wordt met een interval van 5 jaar gecontroleerd.  

 

Indien hoogspanningsmasten op de juiste manier worden onderhouden kan de technische levensduur van masten meer 

dan honderd jaar zijn. Onderdelen die dynamisch belast worden, zoals isolatoren en klemmen (armaturen), hebben een 

levensduur van circa 50 jaar, maar deze zijn goed te vervangen. 
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Indicatieve beelden van het voorgenomen tracé naast de bestaande verbinding 
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4. Techniek 
 

 

Is de leveringszekerheid van naast elkaar geplaatste (de bestaande) vakwerkmasten 380 kV hoogspanningstracé 

en (een nieuw) Wintrackmasten hoogspanningstracé gegarandeerd? 

Het principe van bundelen met bestaande infrastructuur draagt bij aan een goede ruimtelijke ordening, maar introduceert 

ook extra risico's voor de leveringszekerheid van de elektriciteitsvoorziening. Deze risico's zijn afgewogen en besloten is 

voor een minimale afstand tussen twee hoogspanningslijnen, te weten de  'veilige valafstand'. Bij een calamiteit in een 

hoogspanningslijn wordt hiermee  het risico op een gelijktijdig verlies van alle circuits in beide hoogspanningslijnen tot 

een acceptabel niveau teruggebracht. Voor alle onderzochte tracéalternatieven en – varianten voor de verbinding tussen 

Rilland en Tilburg zijn bovendien in de Integrale Effectenanalyse onder meer de gevolgen voor de leveringszekerheid 

onderzocht. Voor alle onderzochte tracéalternatieven en varianten (dus ook het geldende voorgenomen tracé) geldt dat 

zij voldoen aan de eisen van leveringszekerheid. De alternatieven en varianten dragen bovendien bij aan een sterke 

verbetering van de leveringszekerheid doordat de extra verbinding Rilland-Tilburg een bestaand knelpunt in het 

hoogspanningsnet oplost. De Integrale Effectenanalyse is gepubliceerd op de projectwebsite: https://www.zuid-

west380kv.nl/rilland-tilburg/publicaties.  

 

Is er onderzoek gedaan naar de nationale veiligheid in het kader van terrorisme van naast elkaar geplaatste (de 

bestaande) vakwerkmasten 380 kV hoogspanningstracé en (een nieuw) Wintrackmasten hoogspanningstracé? 

Terroristische dreiging wordt gezien als sabotage en wordt samengenomen met andere risico's zoals extreem weer en 

aanrijding door (landbouw)voertuigen. In geval van het combineren en het gelijktijdig bundelen wordt tussen de 

verbindingen de veilige valafstand aangehouden. Hiermee wordt het risico op een gelijktijdig verlies van alle circuits in 

beide verbindingen tot een acceptabel niveau teruggebracht. Door het landelijke 380kV net in een ringstructuur aan te 

leggen wordt voorkomen dat aansluitingen op het 380kV net door een calamiteit in een verbinding ontkoppeld kunnen 

worden. De aanleg van de extra 380kV verbinding tussen Rilland en Tilburg versterkt de ringstructuur van het landelijke 

380kV net en verbetert daarmee de leveringszekerheid. Specifieke gevoelige informatie is niet openbaar. De toetsing 

van de leveringszekerheid, waar terroristische dreiging een onderdeel van is, is uitgevoerd en opgenomen in de 

Integrale Effectenanalyse. 

 

Wat zijn de risico’s (gezondheid, emotionele, materiële, immateriële, etc.) voor direct omwonenden van beide 

hoogspanningstracés als één en/of beide hoogspanningstracés doorsneden worden? 

Bij doorsnijding wordt de verbinding automatisch afgeschakeld op de hoogspanningsstations (vaak binnen 100 

milliseconden, wanneer de beveiliging gelijktijdig faalt is dit 500 milliseconden). Dit is op twee verschillende manieren 

beveiligd, middels een distantie- en een differentiaalbeveiliging. Het hele hoogspanningsnet is op deze manier beveiligd.  

 

Failure Modes Effects Analysis zijn niet specifiek gemaakt voor dit project. TenneT heeft voor het hele hoogspanningsnet 

verschillende scenario's verwerkt in protocollen waaronder ook naast elkaar geplaatste hoogspanningsverbindingen. In 

calamiteitensituaties wordt conform deze protocollen gewerkt.   

 

https://www.zuid-west380kv.nl/rilland-tilburg/publicaties
https://www.zuid-west380kv.nl/rilland-tilburg/publicaties
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Zijn resonantie ofwel eigen frequentie analyses gemaakt van naast elkaar geplaatste (de bestaande) 

vakwerkmasten 380 kV hoogspanningstracé en (een nieuw) Wintrackmasten hoogspanningstracé? 

T.a.v. constructies die mogelijk gevolgen ondervinden van luchtwervelingen achter nieuw te bouwen Wintrack masten. 

 De hoogspanningslijnen van TenneT voldoen aan de eisen die de van toepassing zijnde technische normen 

stellen. Daarmee is rekening gehouden met alle dynamische (wind)belastingen, inclusief belastingen van 

wervelingen veroorzaakt door de diverse nabije objecten in het veld waar de masten mee te maken kunnen 

krijgen. 

 Resonanties in (buis)masten ontstaan soms in een laminaire luchtstroom bij gemiddelde windsnelheden en 

worden veroorzaakt door de wervelingen die achter de mast optreden. De kracht van deze wervelingen is zeer 

beperkt en daarom nooit maatgevend voor de sterkte van de mast. 

 De wervelingen verstoren de laminaire luchtstroom achter de buismast, waardoor masten in het zog van de 

resonerende buismast zelf moeilijker in een resonantie kunnen komen. Twee masten binnen het bereik van 

elkaars luchtwervelingen hebben minder neiging tot resonantie dan solitair opgestelde masten. De nabije 

vakwerkmasten zijn daarom geen criterium in de sterkte voor dynamische belastingen van Wintrack . 

Vakwerkconstructies zijn zelf niet gevoelig voor vortex trillingen en luchtwervelingen. Dit is een gevolg van de 

aard van de constructie, namelijk een stelsel uit elkaar geplaatste staven met uiteenlopende richtingen en 

onderling gekoppeld.  

 Nabije bestaande vakwerkmasten zullen geen ongunstige gevolgen ondervinden van resonanties als gevolg 

van de bouw van nieuwe masten.  

 

T.a.v. resonanties in nieuw te bouwen Wintrackmasten. 

 Resonanties van de buismast kunnen vooral optreden in een ongestoorde situatie (een mast in een vlak 

bouwland zonder obstakels). Omdat masten via de draden dynamisch gekoppeld zijn met andere masten, is 

voor elke mast van de hoogspanningslijn sprake van sterke interferentie en demping waardoor resonanties door 

vortex trillingen in de verbinding niet optreden. Daarom zijn bouwsituaties waarbij nog geen draden tussen 

masten zijn aangebracht bepalend voor resonanties en om die resonanties te voorkomen laat TenneT de twee 

masten van een mastlocatie onderling koppelen door middel van een tui. Deze maatregel heeft zich al jaren als 

probaat middel tegen resonanties bewezen.  

 Er zijn dynamische studies uitgevoerd naar de dominante fenomenen ten aanzien van resonanties waaronder 

de situatie tijdens de bouwfase. Omdat de eigenfrequentie van het geleidersysteem tijdens extreme 

weersomstandigheden (lijndansen) dicht bij de eigenfrequentie van de mast ligt, is ook voor deze situatie een 

studie uitgevoerd. Eigenfrequentie van de masten en de weerstand van de mast tijdens lijndansen zijn in het 

ontwerp van Wintrack verwerkt.  

 

Dynamische effecten vanuit de geleiders:  

 Het geheel aan dynamische effecten vanuit de geleiders wordt geanalyseerd middels een eindige 

elementenberekening. Deze berekeningen worden voorafgaand aan realisatie uitgevoerd door gecertificeerde 

bedrijven. Uit deze berekening blijkt of er mitigerende maatregelen nodig zijn om ongewenste trillingen te 

voorkomen. Voorbeelden van deze mitigerende maatregelen zijn : 

o Stockbridge dempers  
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o Breteldempers 

o Zelfdempende bundelafstandhouders  

 Leveranciers hebben de verplichting aan te tonen dat deze maatregelen effectief zijn. Dit onderzoek voeren zij 

uit in samenwerking met gerenommeerde universiteiten (internationaal).  
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Zelfdempende bundelafstandhouder 

Stockbridge demper 
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Zijn de luchtwervelingen veroorzaakt door Wintrackmasten in kaart gebracht? 

Luchtwervelingen veroorzaakt door laminaire wind langs de buismast zijn zodanig zwak en gelijkwaardig aan 

wervelingen van andere soorten objecten, dat deze niet verder in kaart zijn gebracht. Door het criterium veilige 

valafstand is de minimale afstand tussen de huidige vakwerkverbinding en de nieuwe wintrackverbinding dermate groot 

dat luchtwervelingen een verwaarloosbare invloed hebben op de masten en geleiders. Het in de pas of uit de pas lopen 

van masten heeft daar dan ook geen invloed op.  

 

Er zijn geen windtunneltesten uitgevoerd. TenneT voldoet aan de eerder aangegeven norm. Binnen voorgaande 

projecten zijn is ervaring opgedaan met wintrack  en zijn diverse effecten geanalyseerd. Vanuit deze analyses zijn de 

effecten voldoende inzichtelijk.  

 

Zijn de technische detailstudies openbaar ?  

Deze studies zijn niet integraal openbaar. Als er behoefte is aan meer informatie dan bespreken we dit specifiek. 

 

Windgebieden (voorbeeld uit NEN-EN50341) 
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 Windkrachten  (voorbeeld uit NEN-EN50341) 

Krachten op geleiders (voorbeeld uit NEN-EN50341) 
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5. Verkabeling 380 kV (ondergrondse aanleg) 
 

 

Waarom wordt die nieuwe en eventueel ook de oude verbinding niet ondergronds aangelegd? 

Het principe voor de aanleg van 380 kV verbindingen is "bovengronds tenzij". Ondergrondse aanleg van 380 kV 

verbindingen kan alleen worden toegepast bij zwaarwegende knelpunten die bovengronds niet op te lossen zijn. Voor dit 

traject tussen Rilland en Tilburg is door de minister van EZK maximaal 10 kilometer verkabeling (ondergrondse aanleg) 

beschikbaar gesteld. Het maximum van 10 kilometer verkabelen heeft te maken met de elektrotechnische 

eigenschappen van een kabel (ondergronds) in een 380 kV hoogspanningsnet. Een ondergrondse kabel gedraagt zich 

anders wat betreft capacitieve werking ('condensatorwerking') en vermogen dan een bovengrondse hoogspanningslijn. 

Dit heeft effect op de stabiliteit en robuustheid van het netwerk. Nederland loopt internationaal voor met het verkabelen 

van 380 kV in het hoofdnet.  

 

Uitvoeringswijzen verkabeling  

Per kabelverbinding wordt bekeken welke uitvoeringswijze wordt toegepast. Dit is o.a. afhankelijk van lokale 

omstandigheden zoals aanwezige objecten, plaatselijke eigenschappen van de bodem, eigenschappen van de kabel en 

eigenschappen van de omgeving. Open ontgraving heeft de voorkeur omdat: 

 De bereikbaarheid van de kabels en daarmee de onderhoudbaarheid en de reparatietijd. Dit zijn criteria voor de 

leveringszekerheid van het hoogspanningsnet. 

 Stroombelastbaarheid. De stroombelastbaarheid van de kabels wordt slechter bij grotere diepte. 

 Flexibiliteit. Bij een slechte grondgesteldheid zijn er mogelijkheden als grondverbetering toepasbaar, welke niet 

mogelijk zijn bij gestuurde boringen. 

 Kosten. De kosten van de kabel in een open ontgraving zijn over het algemeen het laagst.  
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6. Magnetische velden en gezondheid 

  

 

Bovengrondse hoogspanningsverbindingen en gezondheid  

 
Overheidsbeleid en regelgeving op het gebied van magneetvelden bij bovengrondse 

hoogspanningsverbindingen en gezondheid  

 

De referentienorm  

De rijksoverheid, m.n. het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), is verantwoordelijk voor beleid en 

regelgeving op het gebied van magneetvelden. Voor TenneT is dit overheidsbeleid leidend. Er zijn geen wettelijke 

normen vastgesteld. Het beleid van de Nederlandse overheid gaat uit van een referentienorm voor blootstelling van 

burgers van maximaal 100 microTesla (μT). Deze referentienorm is door de Europese Unie in een aanbeveling 

(1999/519/EG)  als bescherming van de bevolking vastgelegd. De referentienorm wordt in Nederland op voor het publiek 

toegankelijke plaatsen door bovengrondse hoogspanningslijnen niet overschreden, ook niet in de buurt van 

hoogspanningslijnen, aldus het RIVM.  

 

Het voorzorgsbeleid 

Daarnaast heeft de Nederlandse overheid (het toenmalige ministerie van VROM) in 2005 een beleidsadvies uitgebracht 

over magnetische velden nabij bovengrondse hoogspanningslijnen. Voor bovengrondse hoogspanningsverbindingen 

geldt de referentienorm van 100 μT. Voor nieuwe situaties adviseert de rijksoverheid aan gemeenten, provincies en 

beheerders van hoogspanningsnetten om bij bovengrondse hoogspanningslijnen uit voorzorg zoveel mogelijk te 

voorkomen dat kinderen langdurig verblijven in magnetische veldsterkten hoger dan 0,4 μT. Dit betekent dat de overheid 

adviseert om geen woningen, scholen, crèches en kinderdagverblijven (de zogenoemde 'gevoelige bestemmingen') te 

bouwen in de nabijheid van een bestaande hoogspanningslijn en om bij het inpassen van een nieuwe bovengrondse 

hoogspanningslijn zo veel als redelijkerwijs mogelijk te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen 

langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld 

hoger is dan 0,4 μT. Dit beleidsadvies uit 2005 is in 2008 verduidelijkt. Beleidsadvies en verduidelijking vormen tezamen 

het zogenaamde voorzorgsbeleid. 

 

Adviezen Gezondheidsraad 

Het voorzorgsbeleid is mede gebaseerd op het  advies van de Gezondheidsraad uit 2000. De toenmalige 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (het huidige Infrastructuur en Waterstaat) heeft de Gezondheidsraad 

gevraagd het advies uit 2000 te actualiseren. Op 18 april 2018 is het geactualiseerde advies van de Gezondheidsraad 

gepubliceerd. Op de website van de  Gezondheidsraad staan alle relevante documenten, zoals de adviesaanvraag,  een 

samenvatting van het advies en het integrale advies. https://www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/voorzorg-rond-

hoogspanningslijnen-blijft-nodig 

 

Op 29 mei heeft de rijksoverheid  in een brief aan de Tweede Kamer ( brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en 

Waterstaat met kenmerk IENW/BSK-2018/75844) gereageerd op het advies van de Gezondheidsraad. In deze brief  

https://www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/voorzorg-rond-hoogspanningslijnen-blijft-nodig
https://www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/voorzorg-rond-hoogspanningslijnen-blijft-nodig
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geeft de rijksoverheid  aan het voorzorgbeleid voor bovengrondse lijnen zoals dat is neergelegd in het beleidsadvies van 

2005 als zodanig te handhaven. In deze brief reageert de rijksoverheid ook op de in het Gezondheidsraadsadvies 

opgenomen overweging om het voorzorgbeleid voor bovengrondse lijnen te verbreden naar andere bronnen in het 

elektriciteitsdistributiesysteem. 

 

Vragen over effecten van hoogspanningsverbindingen op de gezondheid  

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid bundelt kennis van het RIVM, TNO, DNV-GL (KEMA), 

de GGD'en, het Agentschap Telecom en ZonMw over elektromagnetische velden en gezondheid.  Op de website 

(http://www.kennisplatform.nl/onderwerpen/hoogspanningslijnen/veel-gestelde-vragen-gezondheid/ )  staat gebundelde 

informatie over onder andere korte en lange termijn effecten op de gezondheid en beïnvloeding van hoogspanningslijnen 

op effecten van fijnstof.   

 

Bronnen voor objectieve informatie over hoogspanningsverbindingen en gezondheid 

 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM zet zich in voor de volksgezondheid en een 

gezonde leefomgeving. Het RIVM verzamelt wereldwijd kennis, past die toe en verspreidt de knowhow onder 

beleidsmedewerkers, wetenschappers, inspecteurs en voor veel onderwerpen ook onder het algemeen publiek. 

Elk jaar brengt het RIVM rapporten en adviezen uit .  

Website: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen met o.a. informatie  over: 

 Magnetische velden met links naar de beleidsadviezen uit 2005 en 2008  en EU-aanbevelingen; 

 Gezondheidseffecten met links naar onderzoeken en analyses en (zin is niet af?) 

 De handreiking die het RIVM heeft ontwikkeld om de breedte van de magneetveldzone te berekenen. 

 Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid. Website: http://www.kennisplatform.nl   

 De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor regering en parlement. Website:  

https://www.gezondheidsraad.nl/.  

 The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is het internationale adviesorgaan op 

het gebied van de effecten van niet-ioniserende straling op gezondheid en milieu. De ICNIRP is een commissie 

met topwetenschappers van over de hele wereld. De ICNIRP adviseert de EU en andere overheden onder andere 

over normering van magneetvelden. Website: http://www.icnirp.org/en/home/index.html. 

 

Wie bewaakt of de bestaande normen nog steeds de juiste zijn? 

 In Nederland is de Minister (de Staatssecretaris) van I&W verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van 

magneetvelden. De Minister wordt door diverse instanties geadviseerd en geassisteerd. 

 The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is het toonaangevende internationale 

adviesorgaan op het gebied van de effecten van niet-ioniserende straling op gezondheid en milieu. De ICNIRP is 

een commissie met topwetenschappers van over de hele wereld. De ICNIRP adviseert de EU en andere overheden 

onder andere over normering van magneetvelden.  

 In Nederland volgen o.a. het RIVM en het Platform EMV de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van 

normering van magneetvelden. Voor het ministerie van I&M biedt deze informatie een eigen referentiekader.   

 Daarnaast adviseert de Gezondheidsraad de rijksoverheid op het gebied van magneetvelden. De Gezondheidsraad 

is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan.  

http://www.kennisplatform.nl/onderwerpen/hoogspanningslijnen/veel-gestelde-vragen-gezondheid/
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen
http://www.kennisplatform.nl/
https://www.gezondheidsraad.nl/
http://www.icnirp.org/en/home/index.html
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 Tot op heden volgt de EU de adviezen van de ICNIRP. Nederland (I&W) doet dat tot op heden óók. 

 

Wat doet TenneT ?  

Zo veel als redelijkerwijs mogelijk voorkomen van gevoelige bestemmingen 

Voor TenneT is het overheidsbeleid leidend.  Bij de aanleg van nieuwe, bovengrondse hoogspanningslijnen wordt door 

het bevoegd gezag (het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en TenneT zoveel als redelijkerwijs mogelijk is 

voorkomen dat gevoelige bestemmingen (woningen, scholen, crèches en kinderdagverblijven) in de magneetveldzone 

komen te liggen. Dit is in lijn met het hiervoor beschreven beleidsadvies uit 2005 (en de verduidelijking uit 2008) van het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over magneetvelden bij hoogspanningslijnen). Dit beleidsadvies houdt dus 

niet in dat nieuwe gevoelige bestemmingen niet mogen ontstaan. Het geeft aan dat nieuwe gevoelige bestemmingen 

zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, voorkomen worden, maar als dat niet mogelijk is, kunnen er dus nieuwe gevoelige 

bestemmingen ontstaan. 

  

Wat als er toch gevoelige bestemmingen ontstaan?  

Door de hoge bebouwingsdichtheid in Nederland is het vrijwel onmogelijk om een nieuw tracé zodanig te ontwikkelen 

waarbij er geen gevoelige bestemmingen in de magneetveldzone komen te liggen.  

 

Voor nieuwe gevoelige bestemmingen die door nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbindingen ontstaan, hanteert 

TenneT het beleid om die gevoelige bestemmingen een aanbod tot uitkoop te doen. Naast de marktwaarde van het huis 

worden extra vergoedingen betaald. Deze extra vergoedingen (schadeloosstelling) zijn gebaseerd op het 

onteigeningsrecht. NB het gaat dus niet om een onteigening van de woning (de uitkoop is vrijwillig) maar om een 

berekening van de schadeloosstelling conform het onteigeningsrecht. Als het tracé van  de hoogspanningslijn voldoende 

vaststaat, kunnen de voorbereidingen voor een uitkoopovereenkomst gestart worden. De uitkoop vindt definitief plaats 

als het inpassingsplan onherroepelijk is. Volgens de huidige planning is dat voor deze hoogspanningsverbinding (380 kV 

tussen Rilland en Tilburg) begin 2022. 

 

Als een nieuwe gevoelige bestemming een particuliere woning is die direct onder de draden van de nieuw te bouwen 

hoogspanningsverbinding  komt te liggen en het tracé op die locatie voldoende vaststaat, kan TenneT ook een aanbod 

tot aankoop doen. De aankoop kan direct plaatsvinden. Er hoeft dus niet gewacht te worden tot het inpassingsplan 

onherroepelijk is. Bij aankoop wordt de marktwaarde betaald. Er is geen verdere schadeloosstelling (geen extra 

vergoedingen). Als een gevoelige bestemming geen gebruik wenst te maken van aankoop, geldt het hierboven 

beschreven uitkoopaanbod.  

 

Huurders, pachters etc. (“de persoonlijk gerechtigden”) van gevoelige bestemmingen  

Zij krijgen de mogelijkheid om op vrijwillige basis te verhuizen. Zij ontvangen een schadeloosstellingsbedrag. 

 

Bedrijfs- en dienstwoningen die gevoelige bestemming zijn 

Voor bedrijfs- en dienstwoningen wordt  naar maatwerkoplossingen gezocht. Voorts geldt ook h schadeloosstelling op 

basis van het onteigeningsrecht.   
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Specifieke gevoelige bestemmingen zoals crèches en kinderdagverblijven  

Ook voor deze gevoelige bestemmingen wordt naar maatwerk gezocht. Het uitgangspunt hierbij is voortzetting van de 

activiteit buiten de magneetveldzone en schadeloosstelling op basis van het onteigeningsrecht.  

 

Als men niet wil verkopen/verhuizen  

Als de eigenaren of de overige rechthebbenden hun gevoelige bestemming (woning) niet wensen te verkopen aan 

TenneT, biedt TenneT een volledige vergoeding voor de waardevermindering aan.  

 

Meer informatie over het uitkoopbeleid en vergoedingen staat op de website van TenneT: 

https://www.tennet.eu onder bedrijf / publicaties. Bij brochures staat de schade- en vergoedingengids. Bij position papers 

staat het position paper over het uitkoopbeleid.  

 

 

Hoe worden de magneetveldzones berekend, zijn de zones ruim genoeg  en is er gedegen onderzoek naar 

verricht?  

 

Handreiking voor het berekenen van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  (RIVM) heeft de 'Handreiking voor het berekenen van de specifieke 

magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen' (hierna: de Handreiking) ontwikkeld om de breedte van de 

specifieke magneetveldzones (0,4 microtesla zone), zoals bedoeld in het beleidsadvies, te berekenen. Het advies en de 

berekeningsmethodes zijn gebaseerd op langdurig wetenschappelijk onderzoek. Op de websites van het RIVM en het  

Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (zie pagina 19 voor de links naar deze en andere relevante 

instituten) zijn de Handreiking (zie: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen/Handreiking) en de 

onderzoeken gepubliceerd. 

 

De magneetveldzone is gedefinieerd als: ‘de strook grond die zich aan beide zijden langs de hoogspanningslijn uitstrekt 

en waarbinnen het magneetveld gemiddeld over een jaar hoger dan 0,4 microtesla is of in de toekomst kan worden..  De 

Handreiking van het RIVM geeft aan welke invoergegevens voor de zoneberekening gebruikt moeten worden. De 

netbeheerder is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van die gegevens. Verder geeft de handreiking inzicht in de 

keuzes die bij het berekenen van de breedte van de magneetveldzone zijn gemaakt. Tot slot legt de Handreiking vast 

hoe de resultaten van een zoneberekening gerapporteerd dienen te worden. 

 

De netkaart van het RIVM 

Het RIVM beheert een kaart met de Nederlandse bovengrondse hoogspanningslijnen. Deze Netkaart geeft voor elke 

individuele hoogspanningslijn de breedte van de indicatieve magneetveldzone (die zone is slechts een indicatie en 

betreft dus niet de specifieke magneetveldzone zoals wordt bedoeld in het beleidsadvies). De Netkaart zal naar 

verwachting in 2018 door het RIVM worden geactualiseerd.  

 

Er zijn geregeld  vragen over het verschil van de magneetveldzones op de netkaart en de magneetveldzones 

gehanteerd in het MER zoals gepubliceerd in de Integrale Effectenanalyse voor de 380 kV  hoogspanningsverbinding 

https://www.tennet.eu/
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen/Handreiking
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tussen Rilland en Tilburg.  

De magneetveldzones hebben andere doelstellingen en zijn onderling niet vergelijkbaar:  

 De magneetveldzones die zijn gebruikt voor de netkaart van het RIVM zijn gebaseerd op het rapport 

“Magneetvelden bij hoogspanningslijnen: Inventarisatie 0,4 μT zonebreedten voor 380kV en 220kV” uit 2005. 

Deze berekende indicatieve magneetveldzones voor bestaande verbindingen zijn bedoeld als toetsmiddel in de 

ontwikkeling van streek- en bestemmingsplannen. De magneetveldzone op de netkaart is over het algemeen de 

grootste zone die kan gelden voor locaties nabij de betreffende hoogspanningslijn.  

 Het doel van de gehanteerde magneetveldzones in het MER (op basis van onderzoek uit 2009) is om 

verschillende tracé alternatieven met elkaar te kunnen vergelijken. Hierbij is een indicatieve, conservatieve 

waarde  bepaald die aansluit bij de toekomstige situatie langs de hoogspanningsverbinding.  

 

Zijn er mogelijkheden om de magneetvelden te meten?  

Het is mogelijk om metingen te doen. Metingen geven een momentopname van de variërende veldsterkte. Ook andere 

bronnen (wellicht onbekend in de buurt) kunnen maagneetvelden geven waardoor de meting niet volledig accuraat is.  

Van belang is de langdurig gemiddelde veldsterkte (gemiddeld over een heel jaar). Deze  kan worden berekend uit de 

stroombelasting van de geleiders gedurende een heel jaar. De gehanteerde zoneberekeningsmethode gaat uit van een 

schatting van de maximaal optredende jaargemiddelde stroombelasting en veldsterkte die in de toekomst kunnen 

optreden. Om deze zoneberekeningsmethode te valideren zijn metingen gedaan door het RIVM voor Randstad380 kV in 

Rokkeveen. De gemeten waarden kwamen goed overeen met de berekende waarden. Daarmee is aangetoond dat de  

berekeningen voldoende informatie van het magneetveld voor en na plaatsing van de nieuwe hoogspanningslijn. 

Op de website van het RIVM staat meer informatie over deze meting: 

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen/RIVM_onderzoek  "Meting voor en na ingebruikname van een 

nieuwe hoogspanningslijn".  

 

Wat zijn de weersinvloeden op de magneetvelden (regen, mist, hoge luchtvochtigheid, etc.)? 

Het magnetisch veld wordt opgewekt door de stroom door de geleiders. De veldsterkte op een punt nabij de 

hoogspanningslijn is onder meer afhankelijk van de locatie ten opzichte van de hoogspanningslijnen de magnetische 

eigenschappen van het medium tussen dat punt en de hoogspanningslijn. Regen, mist en wind veranderen deze 

eigenschappen niet en hebben dus geen invloed op het magnetische veld. De wind heeft wel invloed op het uitzwaaien 

van de geleiders. De geleiders bewegen opzij met  de wind mee. Door deze uitzwaai verplaatst het magneetveld met de 

uitzwaai van de geleiders mee. Deze uitzwaai heeft een gering effect op de momentane magneetveldsterkte op een punt 

in de nabijheid van een hoogspanningslijn. Dit heeft geen effect op de magneetvelkdzone.  

 

We hadden toegezegd om een tekening toe te voegen over de uitzwaai van geleiders. Deze wordt nagestuurd zodra 

extra tekencapaciteit beschikbaar is.  

 

Bundeling 

 

Zijn ook data beschikbaar voor de combinatie van vakwerkmasten en Wintrackmasten zoals voor ons 

deelgebied van toepassing is? 

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen/RIVM_onderzoek
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Overeenkomstig de berekeningsmethodiek zoals is neergelegd in de Handreiking (versie 4.1) is rekening gehouden met 

een eventuele combinatie en bundeling van hoogspanningslijnverbindingen. De indicatieve magneetveldzone van het 

voorgenomen tracé is 90 meter ter plaatse van 's Gravenmoer vanwege de combinatie met 150 kV en de bundeling met 

de bestaande 380 kV vakwerkverbinding. Daar waar het voorgenomen tracé combineert maar niet bundelt met 

bestaande 380 kV hoogspanningsverbindingen is de indicatieve magneetveldzone 80 meter.  

Daar waar het voorgenomen tracé niet combineert met 150 kV is de indicatieve magneetveldzone 60 meter.  

 

Deze gegevens zijn ook terug te vinden in de Integrale Effectenanalyse (https://www.zuid-west380kv.nl/rilland-

tilburg/nieuws/integrale-effectenanalyse-opgeleverd).  

 

 

 

Worden de magnetische velden van de naast elkaar liggende vakwerk- en Wintracktracé ook op kaarten 

inzichtelijk gemaakt? 

De indicatieve magneetveldzone en later de specifieke magneetveldzone van de nieuw te bouwen verbinding  worden in 

beeld gebracht. De effecten van bundeling met een bestaande verbinding worden daarin meegenomen. 

 

Is er dusdanige informatie (technische, test, praktijk, enz.) voorhanden dat parallelle bundeling van een 

(bestaande) vakwerk-/Donaumasten 380 kV hoogspanningstracé en (nieuw te bouwen) Wintrackmasten in het 

hoogspanningstracé 380 kV + 150 kV niet een experiment blijkt te zijn? 

Verwezen wordt naar de Handreiking van voor specifieke magneetveldzones van hoogspanningslijnen en opgemerkt 

wordt dat de rekenmethode voorziet in verwerking van een of meer hoogspanningsverbindingen ongeacht het verloop 

ten opzichte van elkaar. De Handreiking schrijft voor welke informatie moet worden verwerkt en hoe de 

magneetveldzones van hoogspanningslijnen in elkaars nabijheid moeten worden gepresenteerd. Door het RIVM zijn 

opgaven geformuleerd aan de hand waarvan partijen  zich hebben kunnen pre kwalificeren voor het mogen uitvoeren 

van dergelijke berekeningen. Overigens geldt voor alle adviesbureaus die zoneberekeningen uitvoeren dat zij bij het 

RIVM kunnen vragen of hun berekeningsmethode in overeenstemming is met de afspraken in de handreiking. Het RIVM 

beoordeelt de werkwijze van de adviesbureaus. Als een adviesbureau aan de voorwaarden voldoet, wordt het 

opgenomen in een lijst met: ‘bureaus waarvan bekend is dat ze ervaring hebben met zoneberekeningen volgens de 

handreiking’. Het RIVM beheert deze lijst en verstrekt deze op verzoek (aanvragen via hoogspanningslijnen@rivm.nl). 

 

Zijn er reeds andere plaatsen in Nederland waar meerdere stroommasten met deze capaciteit/ magneetvelden bij 

elkaar zijn gezet? Is parallelle bundeling van (bestaande) vakwerk-/Donaumasten 380 kV hoogspanningstracé en 

(nieuwe) Wintrackmasten hoogspanningstracé 380 kV + 150 kV inderdaad uniek in oa. Nederland, Europa, 

wereld? 

Bundeling van hoogspanningslijnen is niet uniek voor Nederland en Europa. Pas sinds circa 2015 is het effect van 

https://www.zuid-west380kv.nl/rilland-tilburg/nieuws/integrale-effectenanalyse-opgeleverd
https://www.zuid-west380kv.nl/rilland-tilburg/nieuws/integrale-effectenanalyse-opgeleverd
mailto:hoogspanningslijnen@rivm.nl


 

 

 

 

 

 TenneT TSO B.V. 

DATUM 15 juni 2018 

PAGINA 24 van 31 

 

bundeling voor de magneetveldzone van een hoogspanningslijn beschouwd en is heeft RIVM haar handreiking voor het 

bepalen van magneetveldzones hier op aangepast. In Nederland zijn/worden  op meerdere locaties verbindingen 

gebundeld:  

 

 Project Zuidwest west:  2x380 en 2x150 gebundeld met 2x380. 
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 Eemshaven 2x 380 en 2 x 220 gebundeld met  2x220. 

  

 

 Maasvlakte 2x380 gebundeld met 2x380. 
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Zijn al deze gegevens beschikbaar geweest toen de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en 

Milieu de keuze maakten voor het huidige voorkeurstracé? 

Alle gegevens waren beschikbaar voor het advies van de Samenwerkende Overheden en voor de bepalen van het 

voorkeurstracé door de ministers.  

 

Mochten de berekeningsmethoden en technische onderbouwingen ontbreken, wat is daar de reden van? 

Alle benodigde technische onderbouwingen worden aangeleverd en maken deel uit van het vergunningentraject. De 

compleetheid en juistheid (bijvoorbeeld hanteren van de juiste berekeningsmethoden) van de technische 

onderbouwingen wordt gecontroleerd door het bevoegd gezag. 

 

Hoe kan een tracé gedefinieerd worden zonder berekeningsmethoden en technische onderbouwingen? 

TenneT definieert het tracé aan de hand van de berekeningen die daar voor nodig zijn. Pas als het tracé gedefinieerd is 

en de masten in het tracé ontworpen zijn, kan de specifieke berekening van de magneetveldzones worden uitgevoerd. 

Dit is conform de eisen volgens de vigerende handreiking van RIVM. 

 

Welk onafhankelijk instituut heeft het tracé beoordeeld alvorens het gedefinieerd is? 

Voor het bepalen van het voorkeursalternatief  is voor alle tracé-alternatieven en varianten een MER onderzoek 

uitgevoerd. Dit is gedaan door onderzoeksbureau Tauw. De Commissie voor de MER heeft een toetsadvies uitgebracht 

over de beschikbare informatie. De Commissie MER is een onafhankelijk adviesorgaan. De commissie adviseert over de 

inhoud van milieueffect rapporten. Zij hebben geen enkele betrokkenheid bij het initiatief, de besluitnemer of de 

initiatiefnemer.  

 

De samenvatting Milieueffecten maakt onderdeel uit van de Integrale Effectenanalyse. Op basis van de Integrale 

Effectenanalyse hebben de Samenwerkende Overheden het voorkeurstracé geadviseerd. De minister heeft dit advies 

overgenomen en als voorkeurstracé vastgesteld.  

 

Voor alle tracéalternatieven en varianten die beoordeeld zijn in de Integrale Effectenanalyse zijn de indicatieve 

magneetveldzones berekend. Deze berekeningen worden uitgevoerd aan de hand van kenmerken van al gerealiseerde 

hoogspanningsverbindingen (voor deze verbindingen zijn de magneetveldzones berekend volgens de handreiking van 

het RIVM). Nadat het tracé en de masten tot in detail gedefinieerd zijn, wordt een onafhankelijke partij door TenneT 

verzocht de specifieke magneetveldzones volgens de vigerende handreiking van RIVM te berekenen. De indicatieve 

magneetveldzones zijn over het algemeen breder dan de uiteindelijke specifieke magneetveldzones.  
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Achtergrondinformatie 

Blootstelling van personen aan 50Hz magneetvelden kan leiden tot tijdelijke fysiologische effecten 

(bijvoorbeeld  waarnemen van lichtflitsen, netvliesfotonen). Bij blootstelling aan hogere veldsterkten kan ook sprake zijn 

van gezondheidseffecten. Door een internationale commissie van deskundigen, de International Commission on Non-

Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), zijn limieten aanbevolen voor de blootstelling van de bevolking aan 

magneetvelden in het algemeen. Deze limieten zijn gebaseerd op het voorkomen van fysiologische effecten bij 

blootstelling van personen aan deze magnetische velden. In 1998 heeft ICNIRP geadviseerd om voor blootstelling van 

bevolking aan magnetische velden van 50 Hertz een limiet te hanteren van 100 microTesla. In 2011 heeft ICNIRP 

haar  aanbevelingen voor de blootstelling aan magnetische velden herzien. De aanbevolen limiet van ICNIRP uit 2011 

voor blootstelling aan magnetische velden van 50 Hertz is 200 microTesla. 

In 1999 heeft de Europese Unie in een aanbeveling (1999/519/EG) voor 50 Hertz magnetische velden aanbevolen om 

voor blootstelling van bevolking een waarde van maximaal 100 microtesla te hanteren met het oog op het voorkómen 

van acute effecten. Vrijwel alle Europese landen baseren hun beleid voor bescherming van de bevolking op het 

referentieniveau van 100 microTesla uit deze EU-aanbeveling.  

Voor blootstelling van werknemers heeft de Europese Unie in richtlijn 2004/40/EG voor 50 Hz een actiewaarde van 500 

microTesla opgenomen. Deze was gebaseerd op de aanbevelingen van ICNIRP uit 1998. Richtlijn 2013/35/EU verving 

richtlijn 2004/40/EG en is gebaseerd op de aanbevelingen van ICNIRP uit 2011. Het laagste actieniveau in deze richtlijn 

is voor 50 Hertz vastgesteld op 1000 microTesla. Bij deze waarde ervaren werknemers geen fysiologische effecten van 

de magnetische velden. In richtlijn 2013/35/EU is voor 50 Hertz ook een hoger actieniveau van 6000 microTesla 

vastgesteld. Bij blootstelling aan magnetische veldsterkten tot deze actiewaarde zijn fysiologische verschijnselen als 

netvliesfosfenen mogelijk maar zijn er geen (blijvende) gezondheidseffecten. 

De Nederlandse Nationale Normatieve Aspecten (NNA) voor de norm voor hoogspanningslijnen uit 2001 (NEN-EN 

50341-3-15) sluit aan op het ICNIRP en EU advies uit 1999 en adviseert (net als het algemene deel 'main body' van de 

europese norm voor hoogspanningslijnen uit 2013) uit te gaan van een maximaal toelaatbare magnetische veldsterkte 

van 100 microTesla. 

Het advies van ICNIRP om uit te gaan van 200 microTesla in plaats van 100 microTesla heeft (nog) niet geleid tot 

aanpassing van de EU-aanbeveling voor blootstelling van de bevolking uit 1999. Ook voor de Nederlandse overheid 

heeft dit niet geleid tot aanpassing van het beleid. Bovendien heeft het (nog) niet geleid tot aanpassing van de norm voor 

bovengrondse hoogspanningslijnen. 

 

Voor het ontwerp van een bovengrondse hoogspanningslijn wordt, in overeenstemming met de norm voor bovengrondse 

hoogspanningslijnen, uitgegaan van een maximale magnetische veldsterkte van 100 microTesla. Opgemerkt wordt dat 

op voor publiek openbaar toegankelijke locaties alleen boven ondergrondse 380kV kabelverbindingen magnetische 

veldsterkten groter dan 100 microTesla kunnen heersen.  

 

Aanvullend beleid 

Door Wertheimer and Leeper is al in 1979
[1]

 een onderzoek gepubliceerd waarin een relatie is gevonden tussen het 

wonen nabij bovengrondse elektriciteitsverbindingen en een mogelijk grotere kans op kinderleukemie. Sindsdien is 

wereldwijd veel onderzoek verricht naar een mogelijke relatie met verschillende ziekten of aandoeningen. In deze 

onderzoeken is geen oorzakelijk (causaal) verband gevonden tussen blootstelling aan magnetische velden en enig 

                                                      
[1]

 Wertheimer N, Leeper E, Electrical wiring configurations and childhood cancer; Am J Epidemiol 1979 March  109 (3) 273-284 
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gezondheidseffect. Er zijn wel aanwijzingen gevonden voor een mogelijk gezondheidseffect veroorzaakt door 

bovengrondse hoogspanningslijnen (mogelijk grotere kans op kinderleukemie), maar onderzoekers hebben niet kunnen 

aantonen of dit komt door het magneetveld van bovengrondse hoogspanningslijnen of door iets anders dat met de 

aanwezigheid van deze lijnen samenhangt.  

De Gezondheidsraad heeft in 2000 aangegeven dat er wetenschappelijke informatie aanwezig is welke een consistente 

en statistisch significante relatie laat zien tussen het wonen nabij bovengrondse hoogspanningslijnen en een toename 

van de kans op kinderleukemie. Echter, omdat er geen oorzakelijk verband is aangetoond en er ook geen biologisch 

mechanisme bekend is dat de relatie kan verklaren, is wetenschappelijk niet aangetoond dat de gevallen van 

kinderleukemie het gevolg zijn van magnetische velden. Daarop heeft de Gezondheidsraad geadviseerd dat het niet 

nodig is om actie te ondernemen. 

Het toenmalige ministerie van VROM (nu ministerie van Infrastructuur en Milieu) heeft in 2001 in het Nationaal 

Milieubeleidsplan 4 beleid opgenomen om maatregelen te treffen op basis van het voorzorgprincipe. Deze maatregelen 

moeten ruimte bieden voor handelingsperspectief en effectief zijn voor het gevonden verhoogde risico op kinderleukemie 

in relatie tot het wonen nabij een bovengrondse hoogspanningslijn. Hieraan is invulling gegeven door het begrip 

"nabijheid van een bovengrondse hoogspanningslijn" te koppelen aan het gebied waarbinnen een fictief magneetveld als 

gevolg van de stromen in de hoogspanningslijn groter is dan een referentiewaarde. Dit gebied is immers met eenvoudige 

middelen te beïnvloeden (handelingsperspectief) en bovendien kunnen er eenvoudige rekenregels worden opgesteld 

waarmee het onafhankelijk kan worden bepaald. Uiteindelijk is besloten om met de magneetveldzone invulling te geven 

aan het begrip nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen.  

 

Een en ander heeft in 2005 geleid tot het beleidsadvies
[2]

 van het ministerie van VROM aan gemeenten, provincies en 

netbeheerders voor bovengrondse hoogspanningslijnen. De kern van het beleidsadvies luidt als volgt: 

Op basis van het voorgaande adviseer ik u om bij de vaststelling van streek- en bestemmingsplannen en van de tracés 

van bovengrondse hoogspanningslijnen, dan wel bij wijzigingen in bestaande plannen of van bestaande 

hoogspanningslijnen, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen 

langdurig
[3]

 verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde 

magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla (de magneetveldzone). 

Het beleidsadvies is alleen van toepassing op nieuwe situaties en alleen op bovengrondse hoogspanningsverbindingen. 

Gelet op de onzekerheid van gezondheidseffecten zou toepassing op alle situaties onevenredig zijn. In het advies staat 

hierover het volgende:  

Deze beleidsconclusie heb ik op basis van het redelijkerwijs-criterium beperkt tot nieuwe situaties omdat de 

gezondheidseffecten onzeker zijn en omdat maatregelen in bestaande situaties maatschappelijk vaak grote gevolgen 

hebben (bijvoorbeeld de verplaatsing van woningen of hoogspanningslijnen). Daar staat tegenover dat in nieuwe 

situaties vaak veel meer keuzemogelijkheden aanwezig zijn en dat preventie aanzienlijk goedkoper kan zijn dan 

sanering. 

Het beleidsadvies is dus alleen van toepassing op bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Overige bronnen van 

extreem laagfrequente magneetvelden zoals huishoudelijke apparaten, ondergrondse hoogspanningsverbindingen, 

                                                      
[2]

 Zie voor het volledige beleidsadvies (VROM, 2005) en de verduidelijking (VROM, 2008) 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen 
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hoogspanningsstations, transformatorhuisjes, spoorlijnen, tramwegen en dergelijke vallen niet onder het beleidsadvies. 

Op 18 april is het geactualiseerde advies van de Gezondheidsraad gepubliceerd.  In het kort komt dit erop neer dat 

geadviseerd wordt om het huidige beleid tav de toepassing van het voorzorgsbeginsel bij hoogspanningslijnen te 

continueren en te overwegen om dit ook toe te passen bij blootstelling aan magnetische velden van andere bronnen dan 

hoogspanningslijnen.  

Bij de bouw van een nieuwe hoogspanningslijn wordt met het beleidsadvies rekening gehouden door zoveel als 

redelijkerwijs mogelijk, te voorkomen dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij locaties waar kinderen langdurig in de 

nabijheid van bovengrondse hoogspanningsverbindingen verblijven. 
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7. Planschade en uitkoopregeling 

 

 

Zijn er gevoelige bestemmingen in de regio 's Gravenmoer?  

Er zijn in het gedeelte van de nieuwe verbinding tussen Geertruidenberg en Tilburg gevoelige bestemmingen in de 

indicatieve magneetveldzone. Met hen is direct na de bekendmaking van het voorkeursalternatief door de minister van 

Economische Zaken contact opgenomen en zijn bijeenkomsten georganiseerd. 

 

Wat is de uitkoopregeling?  

Voorzorgsbeleid Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  

Bij het bepalen van een tracé voor de nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding wordt, in lijn met het voorzorgbeleid van 

het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, getracht zoveel als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen dat gevoelige 

bestemmingen (woningen en verblijfplaatsen zoals scholen, crèches en kinderdagverblijven waar kinderen tot 15 jaar 

langdurig, jaarlijks gemiddeld 14-18 uur per dag, kunnen verblijven) in de magneetveldzone van deze nieuwe 

hoogspanningsverbinding komen te liggen. Helaas kan dit niet altijd worden voorkomen. Met de magneetveldzone wordt 

bedoeld: een zone van het bovengrondse deel van de verbinding waarbinnen de berekende jaargemiddelde blootstelling 

aan magneetvelden (op één meter boven maaiveld) meer dan 0,4 microTesla bedraagt. De breedte van deze zone kan 

verschillen.  

 

Vanuit de Europese Unie is een referentiewaarde ten aanzien van de magneetveldsterkte bepaald voor bescherming 

van burgers. Deze referentiewaarde van 100 microTesla wordt in Nederland op voor het publiek toegankelijke plaatsen 

door bovengrondse hoogspanningslijnen niet overschreden, ook niet in de buurt van hoogspanningslijnen, aldus het 

RIVM.  

 

Het voorzorgsbeleid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is met de advieswaarde van 0,4 microTesla voor 

langdurige blootstelling bij bovengrondse hoogspanningslijnen veel strenger dan de Europese referentiewaarde. 

 

Schadebeleid van TenneT  

Bij het bepalen van een tracé voor de nieuwe verbinding is het voorzorgsbeleid toegepast. Helaas kan niet worden 

voorkomen dat er geen enkele gevoelige bestemming binnen de magneetveldzone van de nieuwe 380kV-

hoogspanningsverbinding komt te liggen. In het licht van het voorzorgsbeleid acht TenneT het passend om eigenaren en 

de overige zakelijk gerechtigden (erfpachters, opstalhouders etc.) van woningen die in de specifieke magneetveldzone 

van een nieuwe verbinding komen te liggen een passende aanbieding te doen. Het aanbod bestaat er uit dat TenneT de 

eigenaren en de overige zakelijk gerechtigden (erfpachters, opstalhouders etc.) van woningen die deze ook zelf 

gebruiken de gelegenheid biedt om op vrijwillige basis hun woning of zakelijk recht aan TenneT te verkopen tegen een 

volledige schadeloosstelling zoals dat ook bij onteigening gebruikelijk is. Eigenaren die de woning niet zelf in gebruik 

hebben krijgen van TenneT de waardevermindering aangeboden. De huurder van een woning zal door TenneT 

schadeloos worden gesteld wanneer deze er voor kiest de woning niet langer te huren. Als de eigenaren of de overige 

zakelijk gerechtigden hun woning niet willen verkopen bestaat de schadeloosstelling uit de waardevermindering van de 

woning. 

 

Is er kans op vergoeding van planschade? 

Het is mogelijk dat het inpassingsplan planschade veroorzaakt. De minister van Economische Zaken en Klimaat is 

verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen. Een aanvraag voor planschade kan tot vijf jaar na het 
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onherroepelijk worden van het inpassingsplan worden gedaan. Meer informatie over planschade staat op de website van 

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) : https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/planschade-

rijksenergieprojecten  

 

 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/planschade-rijksenergieprojecten
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/planschade-rijksenergieprojecten

