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1. Komen de hoogspanningsleidingen in de Helmondse woonwijken  in 

aanmerking voor  het landelijk beleid m.b.t. het verkabelen van 150KV en 
110 KV? 
In het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VET) is een verkabelingsregeling 
opgenomen. Naar verwachting wordt de wet VET niet eerder dan medio 2017 
aangenomen. De gemeente Helmond kan in de periode 2017-2032 gebruik 
maken van deze regeling. Het ministerie van EZ heeft bepaald dat de wijken 
Brouwhuis, Mierlo-Hout en Brandevoort in aanmerking komen voor deze regeling. 
Omdat de 150 kV-lijn ter hoogte van Brandevoort deel uitmaakt van de 
combinatielijn en het beleidsadvies van 2005 hier van toepassing is, heeft het 
college van B&W besloten om de 150 kV-lijn ter hoogte van Brandevoort onder de 
grond te leggen. Voor de overige woonwijken in Helmond waar de 150 kV-lijn 
staat, is nog geen besluit genomen. Het beleidsadvies uit 2005 is niet van 
toepassing op deze woonwijken. We wachten eerst de wettelijke regelgeving en 
de financieringsregeling af voordat hierover een besluit wordt genomen. 

 
2. Vanaf 2017 is een uitkoopregeling van kracht voor woningen die zich onder 

hoogspanningsleidingen bevinden. Is deze regeling van toepassing in 
Helmond?  
In de gemeente Helmond komt geen enkele woning in aanmerking voor de 
uitkoopregeling. 
 

3. Hoe gaat de hoogspanningslijn verlegd worden en wat betekent dit voor de 
geplande bouw van huizen?  
Daar waar in Brandevoort de 380 kV-lijn is gecombineerd met de 150 kV-lijn, zal 
de 150 kV-lijn uit deze combinatielijn worden verwijderd en onder de grond 
worden gelegd. We verwachten dat de technische aanpassingen aan de 
combinatielijn uiterlijk in 2020 klaar zijn. Deze aanpassingen hebben geen enkele 
consequentie voor het verlenen van omgevingsvergunningen of het opleveren 
van woningen in Brandevoort. 

 
4. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de bewoners die 

een woning hebben gekocht die binnen 45 meter van de hoogspanning 
liggen?  
Alle kopers van nieuwbouwwoningen aan de Schrijvershoeve in Helmond zijn 
geïnformeerd door de betrokken projectontwikkelaars. In oktober 2005 heeft het 
ministerie van VROM in de vorm van een advies het voorzorgsbeginsel voor 
magneetvelden van hoogspanningslijnen bekend gemaakt. Er is geen 
wetenschappelijk bewijs voor een causaal verband tussen langdurig verblijven in 
magneetvelden van hoogspanningslijnen en gezondheidsproblemen. Toch 
adviseert het ministerie om zoveel als mogelijk nieuwe, gevoelige bestemmingen 
buiten de 0,4 microtesla-zone te bouwen. Op basis van de recente 
berekeningsrapportage waarin de Handreiking 4.1 is gehanteerd, ligt de 
magneetveldzone ter hoogte van de Schrijvershoeve 50 m vanaf de hartlijn. 
Daardoor ligt een deel van de voortuinen van deze woningen in de 
magneetveldzone. 



Nu zijn er twee hoogspanningslijnen gebundeld: de 150 kV-lijn en de 380 kV-lijn. 
Het verschil tussen de berekende magneetveldzones op basis van de oude en de 
nieuwe Handreiking wordt vooral veroorzaakt door de bundeling van deze twee 
lijnen bovengronds. Door de 150 kV-lijn ondergronds te brengen, blijft de 
magneetveldzone van de bovengrondse 380 kV-lijn stabiel. Deze komt niet tot in 
de voortuinen van de woningen aan de Schrijvershoeve. 

 
5. Het RIVM houd een afstand aan tussen hoogspanningsmast en woning van 

75 meter. Bij de woningen aan de Schrijvershoeve is deze afstand 45 meter. 
Had de gemeente Helmond wel een bouwvergunning af mogen geven?  
Ja, alle kopers van nieuwbouwwoningen aan de Schrijvershoeve in Helmond zijn 
geïnformeerd door de betrokken projectontwikkelaars. Bij het verlenen van de 
omgevingsvergunningen voor het bouwen van de woningen aan de 
Schrijvershoeve is onder meer getoetst aan het geldende bestemmingsplan. 
Deze afstand is geen reden om de omgevingsvergunningen te weigeren. Recent 
is een berekeningsrapportage gemaakt, gebaseerd op de feitelijke belasting en 
Handreiking 4.1 die dit bevestigt.   

 
  
 


