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Gemeenteraad van Albrandswaard 
p/a de griffie 

Uw brief van:  Ons kenmerk: 1333341 
Uw kenmerk:  Contact: H. van der Linden 
Bijlage(n):  Doorkiesnummer: +31105061710 
  E-mailadres: h.v.d.linden@bar-organisatie.nl 
  Datum: 5 juni 2018 

Betreft: Schriftelijke vragen fractie EVA i.h.k.v. gezondheidsrisico’s ondergrondse hoogspanningsleidingen 

Geachte raadsleden, 

INLEIDING
Door de fractie van de EVA zijn schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de aandacht die RTL 
nieuws heeft gegeven aan de mogelijke gezondheidsrisico’s rond wonen in de nabijheid van 
ondergrondse hoogspanningsleidingen. 

Hieronder zijn de vragen en bijbehorende antwoorden weergegeven. 

1. Heeft het college kennisgenomen van het bericht van RTL nieuws op donderdag 10 mei 2018? 

Ons college heeft kennisgenomen van dit nieuwsbericht. 

2. Is het college bekend waar binnen onze gemeente deze kabels zich bevinden? 

Ons college is bekend met de ligging van het ondergrondse kabeltracé. In onze gemeente is er 
sprake van één tracé. 

3. Kan het college aangeven of deze in de buurt van woningen liggen en wat in dat geval de 
(gezondheids)risico’s zijn voor de bewoners?  

Dit tracé ligt op geruime afstand van woonbebouwing, ca. 80 meter tot de meest nabij gelegen 
woning. Op basis van alle nu bekende RIVM onderzoeken zijn er op deze afstand geen 
gezondheidsrisico’s aanwezig.  



4. Indien uit onderzoek blijkt dat de ondergrondse kabels te dicht bij woningen liggen, wat gaat het 
college doen om de (gezondheids)risico’s voor onze inwoners te verkleinen? 

De ondergrondse kabel liggen op ruim voldoende afstand van de woningen om ruimschoots 
onder de door de gezondheidsraad geadviseerde veldsterktegrens van 0,4 microtesla te blijven 
waardoor er geen verdere stappen noodzakelijk zijn.  

Wij gaan ervan uit uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


