
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
GroenLinks 

T.a.v. de heer J. Evers 
Postbus 18   

7550AA Hengelo  
 

 Postbus 18 
7550 AA  Hengelo  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Reactie op raadsvragen over 
hoogspanningsleidingen Hengelo 

2249355  17 juli 2018 

Geachte heer Evers, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 10 juni stuurde u vragen aan het college van burgemeester en wethouders over 

hoogspanningsleidingen in Hengelo. Hieronder vindt u de antwoorden op deze vragen.  

 

1. Hoe staat het college tegenover het advies van de Gezondheidsraad? 

Wij staan positief tegenover het advies van de Gezondheidsraad. Indien het advies van de 

Gezondheidsraad tot gevolg heeft dat het ministerie haar beleidsadvies over 

hoogspanningslijnen uitbreidt voor andere bronnen van langdurige blootstelling aan 

magnetische velden uit het elektriciteitsnetwerk, zullen wij dit advies gebruiken bij de 

beoordeling van plannen in de gemeente Hengelo. 

 

2. Welk beleid voert de gemeente Hengelo over hoogspanningsleidingen in Hengelo? 

De gemeente Hengelo heeft op dit gebied geen eigen beleid ontwikkeld. Bij de beoordeling van 

nieuwe situaties nabij hoogspanningslijnen hanteren wij de beleidsadviezen zoals deze zijn 

opgesteld door het ministerie. Dit betekent dat wij zo veel als redelijkerwijs mogelijk 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 microtesla. Enkele jaren geleden heeft er in Hengelo op verzoek van de Rijksoverheid een 

inventarisatie plaatsgevonden van woningen gelegen onder hoogspanningslijnen. Uit deze 

inventarisatie bleek dat er in Hengelo geen woningen onder hoogspanningslijnen zijn gebouwd. 

 

3. Is het college bereid om te verkennen hoe de gemeente Hengelo gebruik kan maken 

van het programma van de Rijksoverheid om hoogspanningsleidingen ondergronds te 

brengen? 

Indien er binnen de gemeente Hengelo een knelpunt is, zullen wij in overleg met partijen 

onderzoeken of het mogelijk is om een specifieke hoogspanningsleiding ondergronds te 

brengen. Hierbij zullen wij gebruik maken van het programma van de Rijksoverheid. Wij gaan 

niet actief onderzoeken of het mogelijk is alle bovengrondse hoogspanningslijnen in de 

gemeente Hengelo ondergronds te brengen. 

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 



 

 
 

 
 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 2249355  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

  Telefoonnummer 

  14-074 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 

De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


