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Samenvatting 
Uit onderzoek blijkt dat er in het algemeen een negatieve beeldvorming is over hoogspanningslijnen. 
Ook bij agrarische ondernemers bestaat er een negatieve beeldvorming met name door de 
onzekerheid op de toekomstige bedrijfsvoering, zoals de mogelijke invloed van de 
hoogspanningslijnen op nieuwe technieken of de voedselkwaliteit. In het literatuurrapport is de 
invloed van de hoogspanningslijnen op de volgende focusonde rwerpen onderzocht: GNSS-
apparatuur, drones, autonome voertuigen en bodemsensoren, productiviteit van plant en dier, 
gezondheid en de verkoopwaarde van onroerend goed. Daarnaast is in dit adviesrapport gekeken 
naar de communicatie tijdens het proces voor de plaatsing van nieuwe hoogspanningslijnen.  

De onderzoeken die zijn uitgevoerd naar schadelijke gevolgen van hoogspanningslijnen op de 
gezondheid, vinden geen bewijs voor een causaal verband tussen blootstelling aan laagfrequente 
magnetische velden en gezondheidsklachten. Er worden daarom geen effecten verwacht op de 
gezondheid van de agrarisch ondernemer en de werknemers. Voor de agrarische bedrijfsvoering 
gaan precisielandbouw en beslissingsondersteunende systemen een steeds grotere rol  spelen. Het 
EMV van hoogspanningslijnen heeft geen effect op het gebruik van meetmethodieken welke 
gebaseerd zijn op: mechanische, optische en radiometrische, gammastraling, akoestische, 
pneumatische en elektrochemische principes. Elektromagnetische sensoren ondervinden wel 
invloed, dit zijn sensoren die elektrische geleidbaarheid meten. Bij het gebruik van autonome 
voertuigen moet rekening gehouden worden met mogelijke verstoringen door het magnetische veld 
van de hoogspanningslijnen. Inclinometers, een kompas, magnetische encoders en inductieve 
encoders ondervinden verstoring door het EMV tijdens een meting. Er zijn echter voldoende 
alternatieven waarmee dezelfde data verkregen kan worden. Naast autonome voertuigen worden 
ook drones in toenemende mate ingezet. Een EMV belemmert de bestuurbaarheid van drones niet. 
Wel vormen de hoogspanningslijnen en de regelgeving een beperking. Wanneer over de kabels heen 
gevlogen wordt, zal de plaats specifieke data gecorrigeerd moeten worden voor de fysieke 
aanwezigheid van hoogspanningslijnen. In het geval dat er onder de kabels door gevlogen wordt, kan 
dit leiden tot minder nauwkeurige meetresultaten en meer vliegtijd. Naast de opkomst van drones, 
worden Globale Navigatie Satelliet Systemen (GNSS) in toenemende mate gebruikt door agrarisch 
ondernemers. Hoogspanningsmasten kunnen het signaal van de satellieten blokkeren. Dit kan 
opgelost worden door meerdere GNSS-systemen tegelijkertijd te gebruiken voor de positiebepaling.  

Onderzoeken naar dieren en gewassen tonen geen significante verschillen in de melkproductie, 
melksamenstelling en reproductieparameters bij melkvee. Bij varkens en schapen zijn geen 
significante verschillen in productie aangetoond. Bij lammeren is invloed op de functie van het 
immuunsysteem ondervonden door een EMV. Het EMV kan afwijkingen veroorzaken in de 
ontwikkeling van kippenembryo’s. Bij graan en mais kan een EMV met een lage veldsterkte werken 
als een bio-stimulator welke de groei van het gewas kan bevorderen. Voor de meeste beperkingen 
die veroorzaakt worden door de hoogspanningslijnen hanteert TenneT een compensatieregeling. Op 
basis van de gebruikte gegevens, is de vergoeding voor vermogensverlies van landbouwgrond 
onvoldoende, maar wordt het inkomensverlies voor verlies in gewasteelt voldoende vergoed. 
Hoogspanningslijnen hebben weinig tot geen effect op de verkoopwaarde van huizen en agrarische 
grond.  
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In tabel 1 is een overzicht gegeven van de invloed van hoogspanningslijnen op de onderwerpen. Per 
onderwerp is aangegeven of er effecten optreden. Indien effecten zijn aangetoond, is aangegeven 
welk effect er optreedt en hoe groot de invloed is.  Een classificatie van + – (matig), + (voldoende) en 
+ + (sterk) geeft de sterkte van het bewijs aan.  

Tabel 1: Overzicht van de invloed van de hoogspanningslijnen op de focusonderwerpen 

Focusonderwerp Beinvloed door een 
hoogspanningslijn? 

Classificatie Sterkte bewijs 

Bodemsensoren Ja, verstoring 
elektromagnetische 
sensoren. Invloed 
vochtsensoren onbekend 

2  + + 

Autonome voertuigen Ja, bepaalde sensoren 
krijgen verstoringen. 
Daarnaast minder 
efficiënte padplanning 

1  + 

Drones Ja, vliegverbod bij 
hoogspanningslijn 

3  ++ 

GNSS-apparatuur Ja, afzwakking 
signaalsterkte 

2 + 

Productiviteit gewas Ja, mais, tarwe, katoen, 
suikerriet en groene 
mosterd hogere 
gewasopbrengst. Rijst, 
sojabonen en kafferkoren 
geen effect. Daarnaast 
kans op drupschade en 
gelden er 
hoogtebeperkingen 

2 + - / + + 

Productiviteit dieren Ja, bij lammeren en kippen 
embryo’s. Niet bij koeien, 
varkens en schapen 

2/3 + -/ + 

Gezondheid werknemers Nee  + - 

Waardedaling onroerend 
goed 

Ja, waardedaling bij huizen 
en agrarische grond 
aangetoond in VS en 
Canada 

1/2 + - 

 

De communicatiewijze van de overheid leidt tot onduidelijkheid, weinig betrokkenheid en weinig 
draagvlak bij de stakeholders. Interactieve beleidsvorming kan meer draagvlak, meer betrokkenheid 
en meer tevredenheid bij stakeholders creëren. Dit kan leiden tot een effectiever en efficiënter 
proces. Verschillende communicatiekanalen kunnen bijdragen aan een betere communicatie tussen 
burger en overheid. Denk hierbij aan focusgroepen, openbare debatten en doelgroep panels. Ook 
kan een betere voorlichting en uitleg van de implicaties van de hoogspanningslijnen bijdragen aan 
een beter begrip en meer acceptatie bij stakeholders. 
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Begrippenlijst 
 

Beslissingsondersteunende systemen:  

Computersystemen die ondersteuning bieden voor het nemen van complexe 
beslissingen door het combineren van de beschikbare data.  

EMV:  Afkorting voor Elektromagnetisch veld. Volgens het RIVM (2016):  ”Spreken we over 

elektromagnetische velden' als de elektrische en magnetische velden aan elkaar 
gekoppeld zijn. Elektrische velden ontstaan door een elektrische lading of door 
veranderende magnetische velden. Magnetische velden ontstaan door een 
bewegende lading of door veranderende elektrische velden, zoals nabij een draad 
waar wisselstroom doorheen loopt.” 

GNSS:  Afkorting voor Globale Navigatie Satelliet Systemen. Dit zijn plaatsbepalingssystemen 
die gebruik maken van satellieten. Hieronder valt bijvoorbeeld het Amerikaanse 
Global Positioning System (GPS).  

Inclinometer:  Sensor voor het meten van de hoekverdraaiing. Aangegeven wordt hoeveel graden 
zijwaarts het object uit het evenwicht staat.  

µT:  Micro Tesla. Tesla is de eenheid voor magnetische veldsterkte. Een micro Tesla is hier 
één miljoenste deel van.  

Padplanning:  Reeks van regels die gevolgd moeten worden om vast te stellen volgens welk  
  pad gereden moet worden om het land zo efficiënt mogelijk te bewerken.  

pers. comm.:  Afkorting van persoonlijke communicatie. Gebruikt voor de bronvermelding van 
informatie verkregen uit interviews, e-mails en telefonisch contact.  

Precisielandbouw:  

Plaatsspecifiek toepassen van landbouwtechnieken. Allereerst vaststellen van  
verschillende parameters binnen een perceel in gewas en bodem, vervolgens een 
besluit opstellen voor de toepassing en dit dan (geautomatiseerd) uitvoeren.  

ZRO-strook:  ZRO is de afkorting van Zakelijk Recht Overeenkomst. De ZRO-strook is een strook 
waarvoor een overeenkomst is afgesloten met de netbeheerder, dat deze strook 
door de netbeheerder gebruikt mag worden voor aanleg van en werkzaamheden aan 
een hoogspanningslijn.  
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 Inleiding 1
Aangezien het duurzaam opwekken van energie steeds belangrijker wordt en Nederland achter loopt 
op het gebied van duurzame opwekking van energie, is besloten om windmolenparken in de 
Noordzee te plaatsen, net buiten Zeeland. Omdat het huidige hoogspanningsnet in Zeeland maximaal 
belast is, is er geen capaciteit meer om de elektriciteit van het toekomstige windmolenpark te 
transporteren. Daarom is door het Ministerie van Economische zaken en uitvoerder TenneT een plan 
ontwikkeld om een nieuwe 380kV verbinding te bouwen van Borssele naar Rilland. Het aanleggen 
van nieuwe hoogspanningslijnen levert veel discussies op. Deze discussies hebben geleid tot de vraag 
naar een onderzoek door de Wetenschapswinkel van Wageningen UR naar de invloeden van 
hoogspanningslijnen op de agrarische bedrijfsvoering.  

Het doel van dit onderzoek is om een academisch advies op te stellen op basis van een 
onafhankelijke wetenschappelijke analyse over de mogelijke invloeden van hoogspanningslijnen op 
de agrarische bedrijfsvoering. De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt: “Welke invloed hebben 

hoogspanningslijnen op de huidige en toekomstige agrarische bedrijfsvoering?”.  

De volgende twee deelvragen geven een antwoord op deze hoofdvraag:

- Wat zijn de fysieke invloeden door de plaatsing van de hoogspanningslijnen? 
- Wat zijn invloeden van het elektromagnetisch veld van de hoogspanningslijnen? 

Onder fysieke invloeden vallen de mogelijke problemen die kunnen ontstaan binnen de agrarische 
bedrijfsvoering doordat de mast op het land aanwezig is en ruimte inneemt. Daarnaast veroorzaken 
de hoogspanningslijnen, zodra er stroom doorheen loopt, een elektromagnetisch veld (EMV). Ook dit 
veld kan invloed hebben op de agrarische bedrijfsvoering. Het EMV kan invloed hebben op de 
gebruikte apparatuur, op de productiviteit van dier en gewas en de gezondheid van mensen. 

In dit adviesrapport staan de resultaten van het literatuurrapport naar de effecten van 
hoogspanningslijnen op de agrarische bedrijfsvoering. De basis voor het literatuurrapport zijn 
gesprekken met experts en literatuurstudie. Dit adviesrapport verantwoordt de keuzes in het 
onderzoek en geeft conclusies, discussies en aanbevelingen weer op basis van de resultaten  van het 
onderzoek. Daarnaast bevat het advies aanbevelingen over communicatieprocessen tussen burgers 
en de overheid.  

Dit adviesrapport begint met een hoofdstuk over de beeldvorming van hoogspanningslijnen. Deze 
beeldvorming is deels uit de literatuur en deels uit interviews naar voren gekomen. Vervolgens 
worden mogelijke effecten binnen de agrarische bedrijfsvoering besproken en vindt een afbakening 
van het onderzoek plaats. In hoofdstuk drie worden de resultaten van het literatuuronderzoek en de 
interviews besproken. In hoofdstuk vier wordt de communicatie tussen burger en overheid 
besproken vanuit de literatuur. Hoofdstuk vijf geeft de stakeholderanalyse weer. Hoofdstuk zes geeft 
vervolgens aanbevelingen op basis van de gevonden literatuur voor de effecten van 
hoogspanningslijnen op de agrarische bedrijfsvoering. Ook worden in hoofdstuk zes aanbevelingen 
gegeven voor stakeholders op basis van de communicatie tussen burger en overheid.  
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 Beeldvorming van hoogspanningslijnen 2
Hoogspanningslijnen doorkruisen grote delen van het landschap en masten vallen vaak op doordat ze 
afsteken tegen het landschap op basis van hun kleur en vorm. Dit wordt ervaren als schade aan het 
landschap (Priestly & Evans (1996), in Soini et al. (2011)). Deze conclusies zijn gemaakt op basis van 
vakwerkmasten. Aangezien wintrackmasten minder opvallen, kan verwacht worden dat er minder 
schade aan het landschap wordt ondervonden door omwonenden. Uit onderzoeken naar 
windturbines blijkt, dat vooral de constructie van deze objecten sterke tegenstand oplevert bij 
omwonenden. Desondanks zijn dezelfde omwonenden vóór de gebruikte technologie en het 
bijbehorende nut voor het levensonderhoud (Devine-Wright (2005); Warren et al. (2005) en Rogge et 
al. (2007), in Soini et al. (2011)). Zo wil iedereen graag gebruik maken van de elektriciteit en 
waardeert niemand een stroomstoring.  

De beeldvorming van hoogspanningslijnen door omwonenden is moeilijk te verklaren. Uit onderzoek 
naar windturbines blijkt dat omwonenden positiever zijn als de windturbines dichterbij staan 
(Warren et al. (2005), in Soini et al. (2011)). Dit geeft aanleiding om aan te nemen dat de 
beeldvorming van omwonenden veel complexer is dan voorheen is aangenomen. Als bekend is hoe 
publieke beeldvorming gevormd wordt, kan dit bijdragen aan meer begrip binnen de discussies.  

Uit onderzoek naar de beeldvorming van hoogspanningslijnen (vakwerkmasten) blijkt dat 64% van de 
ondervraagden hoogspanningslijnen ziet als een negatief element in het landschap. 10% ziet 
hoogspanningslijnen als positief en 26% staat neutraal tegenover hoogspanningslijnen in het 
landschap. Uit hetzelfde onderzoek blijken telefoonmasten en niet onderhouden agrarische grond 
ook als negatieve elementen worden gezien, maar significant minder dan hoogspanningslijnen. Uit 
dit onderzoek komt ook naar voren dat 82% van de ondervraagden negatief en maar 7% positief 
staat tegenover het aanleggen van hoogspanningslijnen bij hen in de buurt (Soini et al., 2011). De 
beeldvorming van omwonenden verslechtert dus wanneer de hoogspanningslijnen bij de 
omwonenden in het landschap worden geplaatst ten opzichte van het algemene beeld dat 
omwonenden hebben van hoogspanningslijnen in landschappen.  

De beeldvorming van hoogspanningslijnen is in kaart gebracht aan de hand van zestien uitspraken. 
Hieruit blijkt dat een oncomfortabel gevoel, schade aan het landschap, het minder aantrekkelijk 
maken van de leefomgeving en gezondheidsrisico’s worden gezien als meest negatief. De meest 
positieve uitspraken zijn dat de hoogspanningslijnen noodzakelijk zijn en dat deze daarom 
gerechtvaardigd zijn in het landschap en dat het mogelijk is om aan de masten te wennen (Soini et 
al., 2011). 

Uit het onderzoek van Soini et al. (2011) komt naar voren dat kennis over hoogspanningslijnen een 
significante invloed heeft op de beeldvorming. Als lokale bewoners meer weten over de 
hoogspanningslijnen, dan zijn de gedachten positiever over de lijnen en wordt de kans kleiner dat ze 
er negatief tegenover komen te staan. Ook blijkt uit dit onderzoek dat mensen die in een gebied 
wonen waar hoogspanningslijnen al aanwezig zijn, positievere beeldvorming hebben van 
hoogspanningslijnen dan mensen die in een gebied wonen zonder hoogspanningslijnen (Soini et al., 
2011).  

Het onderzoek van Soini et al. (2011) toont aan dat verschillende beeldvormingen bestaan bij 
verschillende mensen als het gaat om hoogspanningslijnen. Van de ondervraagden in het onderzoek 
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van Soini et al. (2011) bleek 4% positief te staan tegenover hoogspanningslijnen en 27% neutraal. De 
overige 69% staat negatief tegenover hoogspanningslijnen. Dit betreft mensen die wonen in de buurt 
van hoogspanningslijnen in tegenstelling tot de eerdergenoemde cijfers die gaan over de 
beeldvorming van mensen bij het idee van hoogspanningslijnen in het landschap. De beeldvorming 
van hoogspanningslijnen is dus niet homogeen en dit heeft consequenties voor de planning, 
communicatie en de wijze waarop stakeholders betrokken zijn bij het project. Een procesplanning 
welke openlijk wordt doorgesproken en waarbij alle aspecten van hoogspanningslijnen, positief en 
negatief, meegenomen worden, draagt bij aan een succesvollere acceptatie van de 
hoogspanningslijnen (Soini et al., 2011). Soini et al. (2011)  heeft aangetoond dat er een verband 
bestaat tussen weinig kennis over hoogspanningslijnen en een negatieve beeldvorming. Volgens 
Vincent & Fazio (1992, in Soini et al. (2011)) kunnen mensen met een negatieve houding naar 
hoogspanningslijnen moeilijk overtuigd worden van een andere zienswijze, omdat zij niet bereid zijn 
te zoeken naar informatie en vervolgens hun overtuiging bij  te stellen. 

Tegenstand naar hoogspanningslijnen kan enorme kosten voor de betrokken bedrijven tot gevolg 
hebben, door vertragingen, het onderhandelen over vergoedingen en soms vandalisme. Deze 
gevolgen suggereren dat het beslissingsproces rondom hoogspanningslijnen niet altijd even goed 
aansluit bij de bezorgdheid en belangen van het publiek (Furby et al., 1988). Volgens Furby et al. 
(1988) speelt de symbolische betekenis een belangrijke rol. Zo blijkt uit onderzoek van Priestley 
(1983, in Furby et al. (1988)) dat tegenstanders van hoogspanningslijnen de symbolische 
interpretatie hebben dat hoogspanningslijnen hun territorium binnenvallen. Voor sommigen zijn de 
hoogspanningslijnen een constante herinnering van alle overlast die de constructie van de 
hoogspanningslijnen met zich mee bracht (Furby et al., 1988). 

2.1 Mogelijke effecten binnen de agrarische bedrijfsvoering 
Uit bovenstaande paragraaf blijkt dat er in het algemeen een negatieve beeldvorming is van 
hoogspanningslijnen. Daarnaast spelen binnen de landbouw ook verschillende beweegredenen een 
rol rondom de hoogspanningslijnen. Uit verschillende interviews met agrarisch ondernemers blijkt 
dat zij verschillende meningen hebben van de hoogspanningslijnen. De onzekerheid met betrekking 
tot toekomstige problemen, zoals de mogelijke invloed op nieuwe technieken of de voedselkwaliteit, 
kunnen enige onzekerheid in de besluitvorming opleveren. Als de agrarisch ondernemer problemen 
heeft met de huidige lijn, in verband met GNSS-apparatuur of drones, dan zal de beeldvorming ten 
opzichte van een nieuwe hoogspanningslijn negatiever zijn.  

Tijdens de interviews met stakeholders is regelmatig de fysieke beperking door de masten genoemd, 
aangezien er omheen gereden moet worden en dit extra tijd kost. Dit speelt, naast de mogelijke 
GNSS-problemen, ook een rol bij het gebruik van autonome voertuigen. Gebruik van autonome 
voertuigen wordt gezien als de toekomst voor de landbouw, maar rijpaden planning voor deze 
voertuigen wordt complexer doordat rijpaden om de masten heen gepland moeten worden. Ook de 
plaatsing van de masten is vaak een discussiepunt. Als deze meer richting de randen van het veld 
geplaatst kunnen worden, veroorzaken deze mogelijk minder hinder dan wanneer deze midden in 
een werkgang staan. De jaarlijkse vergoeding voor de masten wordt als positief ervaren, omdat het 
een vast inkomen is voor het stuk grond waar de mast staat.  

Bij veel agrarisch ondernemers is onbekend wat de invloed is op de productie en gezondheid van 
dieren en de groei van planten. De agrarische ondernemers denken echter dat dit weinig invloed op 
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de bedrijfsvoering zal hebben. Wel denken ze dat de hoogspanningslijnen drupschade aan het zal 
veroorzaken. Draadslachtoffers (vogels die tegen de draden aan zijn gevlogen) worden met 
regelmaat door de agrarisch ondernemers gevonden. Op dit moment zien de ondernemers deze 
draadslachtoffers niet als een probleem, maar als het problemen gaat opleveren voor de 
voedselkwaliteit kan dit veranderen. Immers hebben de draadslachtoffers dan een directe invloed op 
de agrarische bedrijfsvoering en is een schadevergoeding gerechtvaardigd. Ook de invloed op de 
gezondheid van werknemers van agrarische bedrijven is onderzocht. Zij kunnen, zeker in de 
fruitteelt, veel uren werken in de nabijheid van hoogspanningslijnen waarbij zij worden blootgesteld 
aan het EMV van de hoogspanningslijnen. 

Bij de vakwerkmast kan, door het schilderen van de mast met loodhoudende verf, een verhoogde 
loodconcentratie optreden in de bodem rondom de mast. Een enkeling is daarom verontrust over de 
mogelijke aanwezigheid van zware metalen in de bodem rondom de mast. Onbekend is wat dit voor 
invloed heeft op het bodemleven. Sommige stakeholders geven aan dat de kabels deeltjes afgeven 
door slijtage. Deze deeltjes kunnen vervolgens in gewassen en de bodem terechtkomen. De huidige 
draden zijn van aluminiummagnesiumsilicaat en het buitenste laagje van de kabel oxideert. Dit 
resulteert in een kabel die geen deeltjes kan afgeven (Hoogspanningsnet, 2016).  

Steeds meer sensoren worden gebruikt om data te verkrijgen over de bodem, het gewas, de dieren 
en het weer. De verwachting is dat in de toekomst in toenemende mate gebruik gemaakt wordt van 
deze sensoren. Er is geen informatie bekend over een mogelijke invloed van hoogspanningslijnen op 
vochtsensoren, sensoren binnen de veehouderij en sensoren in de kas. Ook is niet bekend wat de 
invloed kan zijn op bewaarapparatuur en andere fijne apparatuur. Zo wordt bliksem aangetrokken 
door de hoge metalen masten. Dit verhoogt de kans op blikseminslag, wat schade kan toebrengen 
aan de apparatuur. Daarnaast is er bij mistig weer kans op inductie op de afrastering. Dit houdt in dat 
stroom komt te staan op de afrastering terwijl er geen stroom op gezet was. Dit is mogelijk omdat de 
stroom via de mist kan overspringen op de afrastering. Hiervoor moet de afrastering direct onder de 
hoogspanningslijnen staan. 

Niet alleen speelt de directe invloed een rol. Als burgers de indruk krijgen dat een bepaalde invloed 
bestaat, kan dit grote gevolgen hebben. Vooral omdat veel burgers niet de beschikking hebben over 
de nodige informatie om een goed objectief beeld te krijgen van de situatie rondom 
hoogspanningslijnen. Ook kost het veel tijd om alle informatie door te nemen en een goed beeld te 
krijgen van de situatie. Via internet is tegenwoordig veel informatie op te vragen, maar het blijft 
lastig om een volledig en objectief beeld te krijgen van invloeden van hoogspanningslijnen. Dit kost 
veel tijd en niet iedereen heeft deze tijd beschikbaar om informatie te vergaren. Om deze redenen 
kunnen burgers hun beeldvorming baseren op onvolledige en mogelijk onjuiste informatie. Op deze 
manier is het eenvoudig om sterke negatieve beeldvorming te ontwikkelingen met betrekking tot 
hoogspanningslijnen.  
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2.2 Afbakening 
Samengevat ontstaat de volgende lijst met onderwerpen die gebruikt zijn in de discussie rondom de 
invloed van hoogspanningslijnen. Deze lijst bestaat uit factoren in de bedrijfsvoering die van belang 
kunnen zijn bij de discussie over hoogspanningslijnen. 

Agrarische bedrijfsvoering
 Fysieke beperkingen 
 GPS/GNSS 
 Drones  
 Autonome voertuigen 
 Productiviteit en gezondheid van dieren 
 Groei van planten 
 Sensoren 

o Bodemsensoren 
o DACOM vocht sensoren
o Sensoren in de veehouderij 
o Sensoren in de kas 

 Bewaarapparatuur en ander fijne apparatuur 
 Voedselkwaliteit 
 Fijnstof 
 Drupschade 
 Inductie op afrastering 
 Gevoeligheid voor blikseminslag 
 Zware metalen in de bodem 
 Bodemorganismen 
 Draadslachtoffers 
 Waardedaling grond/huizen 
 Verlies van controle bij inname land 

Mensen 
 Gezondheid 
 Werkomstandigheden personeel 
 Betrokkenheid 

Fysieke omgeving 
 Horizonvervuiling 
 Minder aantrekkelijke leefomgeving 
 Ecologische invloeden 

 
Gezien de beperkte beschikbare tijd voor dit onderzoek en de beschikbare kennis is een selectie van 
deze onderwerpen meegenomen in het onderzoek. Deze selectie is gemaakt op basis van 
achtergrondinformatie verkregen door interviews met agrarisch ondernemers, experts en andere 
betrokkenen over wat zij zien als relevante onderwerpen binnen deze lijst. De beschikbare tijd voor 
dit onderzoek was te beperkt om metingen te verrichten en veldonderzoek uit te voeren. Om deze 
reden was het nodig dat voldoende literatuur beschikbaar was voor de gekozen onderwerpen. Met 
deze beperkingen en overwegingen in gedachten, zijn de volgende onderwerpen gekozen voor dit 
onderzoek: de fysieke beperking, GNSS-apparatuur, drones, autonome voertuigen, bodemsensoren, 
productiviteit van plant en dier, gezondheid en de waardedaling van onroerend goed.   
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 Resultaten literatuuronderzoek 3
Dit adviesrapport is opgesteld met behulp van een literatuuronderzoek. In het literatuurrapport zijn 
de in het vorige hoofdstuk genoemde beweegredenen uitgewerkt. De conclusies en de interpretatie 
van de gevonden literatuur worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. Mocht u meer informatie 
willen lezen op basis van de getrokken conclusies dan verwijzen wij u naar het literatuurrapport. In 
bijlage B is een uitgebreide tabel te vinden waarin de risico’s voor alle focusonderwerpen zijn 
geclassificeerd.  

Uit het literatuuronderzoek is het effect van de hoogspanningslijnen op bodemsensoren onderzocht. 
Uit gesprekken met experts is gebleken dat hoogspanningslijnen geen effect hebben op het gebruik 
van meetmethodieken welke gebaseerd zijn op mechanische, optische en radiometrische, 
gammastraling, pneumatische, akoestische en elektrochemische methoden. Meetmethoden welke 
met elektromagnetische methoden werken, ondervinden wel storingen van hoogspanningslijnen. 

Het EMV van de hoogspanningslijnen veroorzaakt deze verstoringen. Een apparaat dat momenteel in 
Nederland gebruikt wordt is de EM38. Een vergelijkbare sensor is een DUALEM-1S. Literatuur is 
eenduidig en geeft sterk bewijs om te concluderen dat beide bodemsensoren worden verstoord op 
afstanden kleiner dan 50 meter vanaf de hoogspanningslijn (zie literatuurrapport, hoofdstuk 3 
hoogspanningslijnen). Deze verstoring zorgt voor foutieve en onbruikbare meetwaarden. 
Bodemvochtsensoren, welke geproduceerd worden door onder andere Dacom en Sentek, meten ook 
de elektrische geleidbaarheid van de bodem. Aangezien deze sensoren een ondergrondse meting 
verrichten en een andere opbouw hebben, zijn eventuele verstoringen naar verwachting kleiner. 
Door gebrek aan kennis bij fabrikanten kan dit laatste niet met zekerheid gezegd worden. Als een 
agrarisch ondernemer een scan wilt maken met een EM38 dan zal dat veelal 1 á 2 keer per jaar 
gedaan worden. Bodemvochtgehalte wordt daarentegen continue gemeten.  

Naast bodemsensoren worden ook diverse sensoren gebruikt binnen de automatisering in de 
landbouw, zoals bij autonome voertuigen. Bij het gebruik van autonome voertuigen kunnen 
verschillende sensoren door hoogspanningslijnen verstoord worden. Verstoring van de sensoren 
wordt veroorzaakt door het EMV. Een verstoring van sensoren kan plaatsvinden binnen een afstand 
van 50 meter van de hoogspanningslijnen.  

Om een juiste werking van autonome voertuigen te kunnen garanderen, zullen sensoren op het 
voertuig gecombineerd moeten worden. Als een sensor dan niet functioneert en wegvalt, kan een 
andere sensor de uitgevallen sensor overnemen. Het wegvallen van een sensor kan resulteren in een 
verminderde precisie. Fabrikanten van autonome voertuigen zullen dus voldoende sensoren op hun 
voertuig moeten plaatsen, waarbij er extra aandacht besteedt moet worden aan de software en het 
type sensoren. Autonome systemen worden momenteel op een aantal bedrijven in Nederland 
gebruikt. Afhankelijk van de opbouw, zal een autonoom voertuig wekelijks, wellicht dagelij ks, 
werkzaamheden uitvoeren.

Een belangrijk deel van de software is de padplanning. Padplanning wordt door obstakels 
ingewikkelder en minder efficiënt. Juist de hoogspanningsmasten zijn dan een fysieke beperking en 
zullen dus invloed op de padplanning hebben. Door de masten moet er meer gekeerd worden op het 
land. Het extra keren neemt extra tijd in beslag. Dit efficiëntieverlies wordt vergoed door TenneT.  
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Hoogspanningslijnen hebben geen negatieve invloed op de bestuurbaarheid van drones. Uiteraard 
moet wel rekening gehouden worden met de fysieke beperking van de kabels en de masten. De 
grootste beperking is de regelgeving. Volgens de huidige regelgeving mag er tot op 150 meter 
afstand van hoogspanningslijnen niet gevlogen worden, waardoor een deel van het perceel niet 
geanalyseerd kan worden. Wel kan een uitzondering op deze regelgeving aangevraagd worden en is 
TenneT bezig met nieuwe regelgeving. Met nieuwe regelgeving zou het mogelijk moeten zijn om 
minder beperkt te worden, omdat dichter bij de hoogspanningslijn gevlogen mag worden. Wanneer 
met drones bij hoogspanningskabels gevlogen mag worden, zonder de huidige regelgeving, zou over 
de kabels heen of onder de kabels door gevlogen kunnen worden. Wanneer over de kabels heen 
gevlogen wordt, zullen de hoogspanningslijnen weg gefilterd moeten worden om een goede 
weergave te krijgen van de gemeten data. Dit leidt tot extra dataverwerking en missende data van de 
oppervlakte onder de lijn. Indien onder de kabels doorgevlogen wordt om het perceel in kaart te 
brengen, kan dit leiden tot minder nauwkeurige meetresultaten en meer vliegtijd. Agrarische 
ondernemers gebruiken een drone doorgaans maandelijks voor de observatie van de percelen.  

Naast de opkomst van drones, worden Globale Navigatie Satelliet Systemen (GNSS) steeds meer 
gebruikt door agrarisch ondernemers. Onder deze GNSS-apparatuur vallen onder meer het 
Amerikaanse Global Positioning System (GPS) en het Russische GLObal NAvigation Satellite System 
(GLONASS). Het komt voor dat agrariërs door een gebrek aan kennis niet tegelijkertijd gebruik maken 
van zowel de GPS als de GLONASS satellieten. Hierdoor worden minder satellieten gebruikt dan er 
beschikbaar zijn. Dit vergroot de kans op signaalverlies door de fysieke beperking van 
hoogspanningsmasten. Signaalverlies kan ertoe leiden dat systemen niet meer functioneren, omdat 
de positie niet meer bepaald kan worden. Als dit niet voldoende helpt dan kan signaalverlies ook 
komen door een verouderd bekabelingssysteem op de trekker. Een agrariër zou deze verstoring 
kunnen oplossen door gebruik te maken van een CAN-bussysteem. Iedere nieuwe trekker die 
afgeleverd wordt is standaard uitgevoerd met een CAN-bussysteem. Genoemde methodes zijn 
eenvoudige oplossingen. Mochten betere instellingen of een CAN-bussysteem niet voldoende 
verbetering tot stand brengen dan is het mogelijk om een extra referentiemast te plaatsen. Hierdoor 
wordt er een extra signaalgebied gecreëerd waardoor de fysiek beperking van de mast opgeheven 
wordt. De kosten voor een dergelijke referentiemast worden bij een nieuwe hoogspanningslijn voor 
100% en bij een bestaande lijn voor 50% door TenneT vergoedt.  

Naast bepaalde apparatuur ondervinden ook dieren en gewassen in de nabijheid van 
hoogspanningslijnen invloed van het EMV. Verschillen in de productivitei t bij melkvee zijn sterk 
afhankelijk van de werkelijke blootstelling aan het EMV. Zo is de blootstelling bij koeien die op stal 
staan verschillend dan bij koeien die buiten grazen. Verschillende onderzoeken naar melkvee onder 
normale omstandigheden geven eenduidig bewijs dat er geen significante verschillen zijn in de 
melkproductie, melksamenstelling en reproductieparameters. Ook bij varkens en schapen zijn geen 
significante verschillen in productie gevonden. Bij lammeren is binnen een afstand van 30 meter tot 
de hoogspanningslijnen wel invloed ondervonden, hierbij geldt dat de leeftijd van het dier en de 
veldsterkte belangrijke parameters zijn. Bij onderzoeken naar varkens, schapen en lammeren is 
slechts een kleine groep dieren geobserveerd, waardoor de sterkte van dit bewijs matig is. Daarnaast 
is er weinig literatuur beschikbaar. Naar kippenembryo’s is meer onderzoek gedaan, dat heeft 

aangetoond dat het EMV afwijkingen veroorzaakt in de ontwikkeling van kippenembryo’s. Deze 

afwijkingen in de ontwikkeling kunnen plaatsvinden op een afstand kleiner dan 50 meter vanaf de 



 

   

  Impact van een nieuwe hoogspanningslijn     
14 14 

hoogspanningslijnen. Kippenembryo’s zullen echter niet direct onder een hoogspanningsmast 

aanwezig zijn. Zeker niet in de huidige pluimveehouderij systemen waarbij eieren binnen gelegd 
worden en daarnaast niet bevrucht zijn. In een broederij worden bevruchte eieren tevens binnen in 
klimaatkamers uitgebroed.  

Onderzoek heeft uitgewezen dat bij mais en granen, een EMV met een lage veldsterkte op 250 meter 
vanaf de hoogspanningslijn kan werken als een bio-stimulator welke de groei van het gewas kan 
bevorderen. Het EMV kan ook een negatief effect hebben. Zo is er bij katoenplanten een 
opbrengstverlies gemeten bij katoenplanten welke zich binnen 50 meter van de hoogspanningslijnen 
bevinden. Katoenplanten worden echter niet in Nederland verbouwd. Suikerriet en groene mosterd 
tonen een verhoogde productie op een afstand tot 20 meter vanaf de hoogspanningslijnen. Op rijst, 
sojabonen en kafferkoren zijn op basis van de literatuur geen invloeden gevonden. Naar andere veel 
geteelde gewassen in Nederland zoals suikerbieten, aardappels en gras is geen onderzoek gedaan. 
De onderzoeken naar de invloed van hoogspanningslijnen op een gewas bestaan vaak uit kleine 
observaties en de resultaten zijn niet eenduidig. Hoogspanningslijnen hebben ook invloed op de 
bewatering van gewassen. Bij hevige regenval kan drupschade ontstaan, al wordt deze schade door 
TenneT vergoedt. Bij het beregenen van gewassen zal de agrariër de meeste problemen 
ondervinden. Omdat de masten een blokkade vormen moet de beregeningsapparatuur vaker 
verplaatst worden. Het vaker verplaatsen heeft een negatief effect op de grond en gewassen, omdat 
de apparatuur de gewassen kapotrijdt en de grond onnodig samendrukt. TenneT keert hiervoor geen 
vergoeding uit. Bij het telen onder hoogspanningslijnen zijn regels verbonden aan de hoogte van de 
gewassen en machines. Zo mogen eenjarige, hoge gewassen, zoals vezelhennep en olifantsgras, 
geteeld worden, maar is de meerjarige teelt van bijvoorbeeld populieren niet toegestaan. Ook moet 
een melding gedaan worden bij TenneT wanneer werkzaamheden, bijvoorbeeld het hakselen van 
mais, met machines hoger dan vier meter uitgevoerd wordt. 

Uit de onderzoeken blijkt dat een causaal verband tussen blootstelling aan het EMV v an 
hoogspanningslijnen en gezondheidsklachten bijzonder zwak is. Uit deze onderzoeken is 
geconcludeerd dat blootstelling aan het EMV niet als volledig veilig kan worden beschouwd. Er is 
echter geen consistent bewijs dat het onveilig is. Mede door een tekort aan kennis van de biologische 
effecten binnen een mens is er onvoldoende bewijs voor strenge regelgeving. Uit onderzoek naar 
deze gezondheidsrisico’s kan geconcludeerd worden dat een magneetveld met een sterkte van 0,4 

μT als veilige grens kan worden beschouwd. In Nederland wordt dan ook geadviseerd om deze grens 
te handhaven bij langdurige blootstelling. Volgens het RIVM wordt de basisrestrictie van 0,4 T niet 
overschreden door hoogspanningslijnen die zich op minstens 50 meter van huizen bevinden.  

Hoogspanningslijnen hebben slechts een klein tot geen effect op de verkoopwaarde van huizen. Een 
daling tussen de 2% tot 9% op de verkoopwaarde bij huizen op een afstand van minder de 60 meter 
vanaf de hoogspanningslijnen is aangetoond in een onderzoek in Canada. Op de verkoopwaarde van 
landbouwgrond zijn verschillen geconstateerd tussen de situatie van voor de hoogspanningslijnen en 
de situatie na het plaatsen van hoogspanningslijnen. Dit geldt voor gebouwen binnen 60 meter van 
de hoogspanningslijnen. Oudere gebouwen kunnen zich binnen deze grens bevinden, bij het 
aanleggen van een nieuwe lijn, of nieuwbouwhuizen mogen er geen huizen binnen 50 meter van de 
lijn staan. Indien er grond schaarste heerst, zoals in Nederland, dan heeft een mast minder invloed 
op de verkoopwaarde. 



 

   

  Impact van een nieuwe hoogspanningslijn     
15 15 

Een overzicht van de gevonden resultaten is te zien in de tabel van bijlage B. Per onderwerp is 
aangegeven of effecten optreden. Indien effecten zijn aangetoond, is aangegeven welk effect er 
optreedt en hoe groot de invloed is. Om de mogelijke invloeden te kunnen classificeren is een 
risicomatrix opgesteld in tabel 2. In deze matrix is de kans dat een effect optreedt uitgezet tegen de 
grootte van de impact. We hebben een schaalverdeling van een tot drie gebruikt om de invloeden te 
classificeren. Hoe lager de kans dat een effect optreedt en hoe lager de impact des te lager het cijfer 
en vice versa. Ook is aangegeven hoe sterk het bewijs is van een bepaalde invloed. Een indeling van    
+ – (matig), + (voldoende) en + + (sterk) geeft de sterkte van het bewijs aan. Deze indeling is 
gebaseerd op de betrouwbaarheid van de literatuur en de eenduidigheid over de invloed die zal 
optreden. Op basis van de classificatie van de sub onderwerpen is een classificatie aan het 
focusonderwerp gegeven. Dit is gedaan door het mediaan van de cijfers van de sub onderwerpen toe 
te kennen aan het focusonderwerp.  

 
 
Tabel 2: Risicomatrix 
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Zeer hoog 2 3 3 3 
Hoog 2 2 3 3 
Gemiddeld 1 2 2 3 
Laag 1 1 2 2 
Zeer laag 1 1 1 2 
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 Communicatie tussen burger en overheid 4
Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, kan slechte communicatie tussen verschillende partijen negatieve 
effecten meebrengen. Zo zijn bewoners positiever als zij meer weten over de hoogspanningslijnen en 
draagt een openlijk doorgesproken projectplanning, met alle negatieve en positieve aspecten van de 
hoogspanningslijnen, bij aan een succesvollere acceptatie van de hoogspanningslijnen. Ook tijdens 
de voorbereiding op de aanleg van een ruimtelijk lokaal project, zoals de hoogspanningsverbinding 
tussen Borssele en Rilland, speelt de communicatie van het beleid naar de burgers een belangrijke rol 
in het proces. In dit hoofdstuk wordt informatie gegeven over belangrijke aspecten van het 
communicatieproces tussen de burgers en de overheid bij beleidsvorming.  

De communicatie kan een belangrijke rol spelen op de mate van succes van een beleid. Als er in de 
communicatie tussen de overheid en de burger iets mis gaat, wordt vaak verwezen naar het 
ongunstige imago van de overheid (Van Woerkum, 2000). Hierdoor is het belangrijk dat de overheid 
haar beleid op een juiste manier communiceert naar de burgers. Van Aarts en van Woerkom (2008) 
onderscheiden twee verschillende vormen bij het communiceren van beleid. Ten eerste kan 
communicatie ingezet worden als sluitstuk van beleidsvorming. Hierbij wordt communicatie alleen 
ingezet om beleid, een plan of nieuwe technologie te promoten. Dit is vaak weinig succesvol omdat 
een gebrek aan draagvlak het beleid en de relatie tussen burgers en overheid verslechtert (Aarts en 
van Woerkom, 2008).  

Een andere manier kan zijn om communicatie in een veel eerder stadium in het proces te gebruiken, 
namelijk zodra een probleem of idee zich aandient. Dit wordt interactieve beleidsvorming genoemd. 
Van Woerkum verstaat onder interactieve beleidsvorming “het proces waarin door de overheid de 
ontwikkeling van (nieuw beleid) wordt georganiseerd in samenwerking met betrokken burgers” (Aarts 
en van Woerkom, 2008). 

4.1 Methodiek van interactieve beleidsvoering 
Om interactieve beleidsvorming uit te voeren, heeft Van Woerkum (2000)  een methodiek 
ontwikkeld. Onder methodiek verstaat Van Woerkum “een systematisch geordend geheel van 
richtlijnen rond het gebruik van middelen teneinde een bepaald doel te bereiken”. Bij de 
communicatie van beleid betreft het de volgende middelen: 

4.1.1 De kanalen waarmee de overheid met de burgers communiceert 
Voor interactieve beleidsvorming zijn er verschillende communicatiemethoden. Kennis In Uitvoering 
(2009) noemt onder andere openbare debatten, doelgroep panels, gemeentelijke opiniepeilingen en 
focusgroepen (onderzoeksvorm waarbij mensen wordt gevraagd naar hun mening over een idee) als 
methoden.  

4.1.2 De manier waarop de boodschap wordt overgebracht 
Daarnaast is de wijze waarop de overheid haar beleid communiceert naar de burgers belangrijk. Van 
Woerkum (2000) stelt drie knelpunten vast welke interactieve beleidsvorming kunnen belemmeren. 
Ten eerste belemmert moeilijk taalgebruik de communicatie tussen overheid en burger. Abstracte en 
ongebruikelijke woorden kunnen leiden tot onbegrip. Het is daarom van belang dat 
vertegenwoordigers van de overheid het beleid helder schetsen naar de andere partijen. Een tweede 
knelpunt is niet-stimulerend taalgebruik. Dit komt voor op het moment dat discussies over het doel 
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van het beleid verdrongen worden door technische vraagstukken. Het laatste knelpunt is een 
overdosis aan informatie. Dit treedt op wanneer de overheid bij de presentatie van haar beleid 
zoveel informatie levert dat het voor de burger moeilijk te bevatten is. Dit kan tot gevolg hebben dat 
het de burger te veel moeite kost om zich in het thema te verdiepen. Ook kan het leiden tot 
onbegrip. 

4.1.3 De planning van het proces 
Voor de planning van interactieve beleidsvorming is een ruime planning noodzakelijk (Van Woerkum, 
2000). De reden hiervoor is dat een groot aantal factoren invloed hebben op het proces . Dit maakt 
het proces onvoorspelbaar. Voor interactieve beleidsvorming wordt een contingentieplanning 
geadviseerd. Deze planning begint met een inventarisatie van de actoren die betrokken zijn bij het 
beleid. Vaak vindt deze inventarisatie plaats aan de hand van een stakeholdersanalyse. Daarna wordt 
onderzocht wat de beeldvorming van de stakeholders is en hoe waar deze op gebaseerd is. Op basis 
van deze uitkomsten zoekt men naar kansrijke situaties voor overleg en onderhandeling. Het is 
echter wel belangrijk dat er op tijd een punt achter de discussie gezet wordt vanwege de noodzaak 
tot politieke goedkeuring van bepaalde oplossingen.  

4.2 Voor- en nadelen van interactieve beleidsvorming 
Van Aarts en van Woerkom (2008) stellen dat interactieve beleidsvorming twee voordelen biedt. Ten 
eerste wordt het beleid kwalitatief beter, omdat goede ideeën uit de samenleving zijn meegenomen 
en omdat het beter aansluit bij wat er in de samenleving speelt. Zo wordt meer draagvlak gecreëerd 
en is het beleid beter uitvoerbaar. Ten tweede voelen mensen zich verantwoordelijker voor de 
uitvoering van plannen die ze zelf mee hebben ontwikkeld. Edelenbos en Monnikhof (1998) stellen 
dat interactieve beleidsvorming de snelheid van het beleidsproces bevordert. Een betere afstemming 
op de wensen van de burgers zorgt voor minder bezwaarschriftprocedures en een sneller verloop 
van het proces. Van de Peppel (2001) stelt echter dat interactieve beleidsprocessen kan leiden tot 
zowel snellere als langzamere processen.  

Daarnaast kent interactieve beleidsvorming ook nadelen. Van Woerkum  (2000)  stelt dat interactie 
leidt tot machtsverlies voor de overheid. De overheid moet accepteren dat de burger meer inbreng 
heeft in het proces en daardoor zelf minder invloed heeft. Daarnaast kan interactie de 
tegenstellingen tussen burger en overheid benadrukken en leiden tot meer tegenstellingen. Van 
Woerkum stelt ook dat interactie veel tijd kost. Doordat dynamiek veel interactie bezit kan het 
procedures met een vastgestelde datum onder druk kan zetten. Wille (2001) stelt dat de interactie 
vaak ondemocratisch is. Meestal zijn het hoogopgeleide, volwassen, blanke mannen die 
geïnteresseerd zijn in interactieve beleidsvorming. Cornips (2006) stelt bovendien dat interactieve 
processen zich slecht lenen om de uitkomst van het proces te structureren. Hierdoor hebben 
interactieve processen vaak het karakter van een machtsspel.  
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 Communicatie met stakeholders 5
Binnen het proces rondom de plaatsing van hoogspanningslijnen zijn er veel stakeholders die met 
elkaar moeten communiceren. Hieronder wordt eerst een toelichting gegeven op de belangrijkste 
stakeholders. De verdere stakeholderanalyse is te vinden in bijlage A. Vervolgens zal in hoofdstuk 5.2 
een toelichting gegeven worden hoe deze stakeholders op dit moment communiceren binnen het 
proces van de plaatsing van de hoogspanningslijnen voor de situatie rondom de aanleg van het 
traject Borssele naar Rilland. 

5.1 De belangrijkste stakeholders  
 
De belangrijkste stakeholders in dit proces zijn:  

- Buurtbewoners nabij het traject
- TenneT 
- Agrarische bedrijven nabij het traject 
- Industriële bedrijven nabij het traject 
- De actiegroep “380kV nee Krabbendijke” 
- Bewoners in andere delen van Nederland met een soortgelijke situatie 

Een aantal inwoners van Krabbendijke staat negatief tegenover de plannen om nieuwe 
hoogspanningslijnen te plaatsen in de buurt van Krabbendijke. Deze inwoners hebben zich verzameld 
onder de actiegroep “380kV nee Krabbendijke”. Deze actiegroep is vertegenwoordigd op 
informatiebijeenkomsten welke door TenneT zijn georganiseerd. De actiegroep gaat de dialoog aan 
met TenneT, maar tot dusver is de actiegroep niet tevreden met verkregen antwoorden en de wijze 
waarop TenneT de actiegroep te woord staat. Sommige stakeholders hebben aangegeven dat de 
gesprekken een gesloten en dwingend karakter hebben, waarbij weinig mogelijkheden zijn voor de 
stakeholders om eigen inbreng te geven. 

TenneT is verantwoordelijk voor de procesgang van het project om hoogspanningslijnen te pl aatsen 
op het traject Borssele-Rilland. TenneT organiseert samen met het ministerie van economische zaken 
een aantal informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie gedeeld met 
geïnteresseerden en belanghebbenden. Deze bijeenkomsten maken deel uit van het proces waarbij 
belanghebbenden worden geïnformeerd, ook wordt duidelijk welke twijfels en weerstand bestaat bij 
belanghebbenden. 

Bedrijven in de omgeving zijn ook belanghebbenden en worden geïnformeerd door TenneT. Onder 
deze bedrijven vallen ook agrarische ondernemingen. Een aantal agrarische ondernemers heeft 
individueel contact opgenomen met TenneT om de plannen door te spreken. Tijdens deze 
gesprekken wordt duidelijk welke gevolgen de plannen hebben voor de onderneming en worden 
eventuele vergoedingen besproken. 

Buurtbewoners nabij het traject zullen de meeste hinder ondervinden van de hoogspanningslijnen. 
De buurtbewoners zijn gekenmerkt door legitimiteit, omdat zij een sterk oordeel hebben over het 
plan. Daarnaast zijn de bewoners gekenmerkt door hoge urgentie, omdat ze een directe invloed 
zullen ondervinden van de hoogspanningslijnen. 
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De inwoners in Nederland zijn gebaat bij een betrouwbare energielevering. Daarnaast is de situatie 
van belang voor mensen die te maken hebben gehad of te maken zullen krijgen met de plaatsing van 
hoogspanningslijnen. De Nederlanders die al te maken hebben gehad met deze situatie beschikken 
over informatie met betrekking tot procedures en hoogspanningslijnen en hebben daarom macht. 
Ook vallen zij in de categorie urgentie, omdat ook andere inwoners van Nederland hinder kunnen 
ondervinden van de horizonvervuiling van de hoogspanningslijnen. Tenslotte behoren ze ook tot de 
categorie legitimiteit. Met name Nederlanders die te maken hebben gehad of hebben met deze 
situatie zullen een sterk oordeel hebben over het plan. 

5.2 Het huidige proces rondom de aanleg Borsele-Rilland 
Deze stakeholders zullen goed moeten communiceren, willen ze een hoogspanningslijnen plaatsen, 
waarover de meeste betrokkenen positief tegenover kunnen staan. De kanalen die de overheid 
gebruikt voor de communicatie met de stakeholders zijn publieke informatiebijeenkomsten (vooral 
eenzijdige communicatie) en individuele gesprekken met stakeholders. De individuele gesprekken 
met stakeholders vinden plaats in het geval de betreffende stakeholders land bezitten dat nodig is 
voor de aanleg van de hoogspanningslijnen. De communicatiegesprekken zijn vooral gericht op 
voorlichting en minder op het bediscussiëren van alternatieven voor de hoogspanningslijnen.  

De stakeholders melden dat zij zich niet betrokken voelen bij het proces. Alternatieven voor de 
hoogspanningslijnen worden niet besproken en de toelichting waarom alternatieven niet onderzocht 
worden is niet helder gecommuniceerd. Zo is onduidelijk voor de stakeholders waarom de 
hoogspanningslijnen niet in ondergronds of door zee aangelegd kunnen worden. Dit resulteert in een 
groep burgers die zich niet betrokken voelt, niet serieus genomen voelt en daarom weinig tot geen 
begrip heeft voor de plannen voor de hoogspanningslijnen. Door de overheid wordt verwezen naar 
nut en noodzaak van de nieuwe hoogspanningslijnen, maar ook hierbij geldt dat de communicatie 
niet helder plaatsvindt en burgers met vragen blijven zitten. Een voorbeeld is de benodigde 
capaciteit van de hoogspanningsverbinding. Volgens TenneT is de huidige capaciteit is te laag voor 
toekomstige plannen om een windmolenpark te bouwen in de Noordzee. Wanneer wordt aangekaart 
dat de cijfers mogelijk niet kloppen, wordt hier niet duidelijk op i n gegaan en blijft onduidelijk 
waarom de capaciteit vergroot moet worden. 

De communicatie van de overheid naar de burger bevat technische termen die gerelateerd zijn aan 
hoogspanningslijnen, magnetische velden en elektriciteit. Door gebruik te maken van technische 
termen kan het voor burgers lastig zijn om de boodschap te begrijpen. Zodra vragen worden gesteld 
over deze technische begrippen en een toelichting noodzakelijk is, wordt volstaan met een kort 
antwoord en een verwijzing naar meer dan 30 dikke multomappen met informatie. Deze mappen zijn 
zes weken lang in te zien. De hoeveelheid informatie, de technische aard daarvan en de 
toegankelijkheid, draagt niet bij aan een goede voorlichting bij burgers.  

Openbare debatten, doelgroep panels en focusgroepen zijn niet aan de orde tijdens het proces in 
Krabbendijke. Meer aandacht voor het gebruik van verschillende kanalen kan bijdragen aan de 
betrokkenheid van de stakeholders. De planning van het proces kent veel tijd toe aan de 
verschillende stappen van het proces. Zo wordt rekening gehouden met de nodige weerstand en tijd 
die nodig is om te overleggen met verschillende landeigenaren over vergoedingen en afspraken 
omtrent het gebruiken van land voor de aanleg van hoogspanningslijnen.  
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Opvallend is dat TenneT geen gebruik maakt van de interactieve beleidsvorming bij het project voor 
de aanleg van hoogspanningslijnen tussen Borssele en Rilland. Ook lijkt TenneT geen gebruik te 
maken van een contingentieplanning met een inventarisatie van alle stakeholders. Het niet 
gebruiken van een contingentieplanning kan bijdragen aan een onduidelijke communicatie met 
stakeholders.  
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 Aanbevelingen  6
In dit hoofdstuk worden zowel aanbevelingen op basis van de conclusies van het literatuuronderzoek 
naar effecten op de agrarische bedrijfsvoering gegeven, als ook aanbevelingen voor het 
communicatieproces.  

6.1 Aanbevelingen op basis van gevonden effecten op de 
agrarische bedrijfsvoering 

De invloed van hoogspanningslijnen op de toekomst van de agrarische bedrijfsvoering brengt veel 
vragen met zich mee en de onderzoekswereld heeft nog geen concrete antwoorden op al deze 
vragen. Daarom is het belangrijk dat er naar dit vraagstuk meer onderzoek gedaan wordt om deze 
vragen te kunnen beantwoorden. Om voor bodemsensoren een uitspraak te kunnen doen over de 
grootte van verstoring door hoogspanningslijnen, zal praktijkonderzoek moeten worden uitgevoerd. 
Hierbij zal vooral aandacht moeten worden besteed aan de afstand tussen de hoogspanningskabels, 
de masten en de meetapparatuur. Vervolgens kan concreet vastgesteld worden in hoeverre de 
meetapparatuur beïnvloed wordt en welke consequenties dit heeft voor de agrariër. Ook kan dan 
een concrete uitspraak gedaan worden over de beïnvloeding van sensoren welke worden gebruikt 
door autonome voertuigen.  

Kennisgebrek bij dealers van GNSS-systemen zal moeten worden ondervangen door extra scholing 
over deze systemen. Vervolgens zal deze kennis vanuit de dealers beter moeten worden bijgebracht 
aan de gebruikers. Bij verstoringen van de GNSS-systemen zullen agrariërs een overzicht moeten 
bijhouden van de locatie en de veelvuldigheid waarbij deze verstoringen optreden. Op deze wijze kan 
beter inzicht worden verkregen hoe deze verstoringen verholpen kunnen worden.  

De grootste beperkingen met het vliegen van drones worden bepaald door de regelgeving. De 
regelgeving schrijft voor dat minimaal 150 meter afstand gehouden moet worden tussen de 
hoogspanningslijnen en de drone. Nieuwe regelgeving, welke vanuit TenneT wordt opgesteld, moet 
leiden tot minimale beperkingen. Zodra de nieuwe regelgeving van kracht wordt, moet per situatie 
bepaald worden wat de consequenties zijn van de beperkingen en de hoogte van eventueel 
gerechtvaardigde vergoedingen. 

De invloed van een EMV op de productiviteit van varkens is onderzocht op een groep van slechts 30 
varkens. In vervolgonderzoek zal met een grotere steekproef en onder verschillende 
omstandigheden gemeten moeten worden. Onderzoek naar de invloed van een EMV op de 
productiviteit van kippen is nog niet onderzocht. Dit zal in de toekomst ook onderzocht moeten 
worden. 

Veel onderzoek is gedaan naar invloed van hoogspanningslijnen op maïs en granen. Naar andere 
gewassen welke ook veel in Nederland geteeld worden, zoals aardappels en bieten, is geen 
onderzoek gedaan. Deze gewassen zouden in vervolgstudies ook onderzocht moeten worden. 
Onderzoek heeft aangetoond dat een EMV met een lage veldsterkte kan werken als bio-stimulator 
op de groei van gewassen. Verder zal onderzocht moeten worden onder welke specifieke 
omstandigheden dit voorkomt en hoe planten reageren op dit EMV.  
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Onderzoeken naar gezondheidsrisico’s veroorzaakt door hoogspanningslijnen geven geen eenduidig 

beeld over de grootte van gezondheidsrisico’s in de buurt van hoogspanningslijnen, dit heeft 
meerdere oorzaken. Zo is niet bekend of een biologisch mechanisme bestaat, dat bij blootstelling aan 
laagfrequente magnetische velden gezondheidsklachten veroorzaakt. Verder is alleen gesuggereerd 
en niet bewezen dat gezondheidsklachten veroorzaakt worden via psychologische wegen: 
gezondheidsklachten bij mensen die denken in de buurt van magnetische velden te zijn. Ook is het 
onduidelijk hoe vaak en op welke plaats, ten opzichte van de hoogspanningslijnen, werknemers hun 
werkzaamheden uitvoeren. Om een beter beeld te kunnen geven van de mogelijke 
gezondheidsrisico’s zal dit verder onderzocht moeten worden.  

6.2 Aanbevelingen voor de communicatie 
Gelet op de interviews en eigen ervaringen tijdens een informatiebijeenkomst is duidelijk dat een 
gebrek aan draagvlak voor de hoogspanningslijnen een groot obstakel vormt binnen het proces. Dit 
gebrek aan draagvlak wordt veroorzaakt door de wijze waarop informatie wordt gecommuniceerd 
met burgers. 

De wijze waarop informatie wordt gecommuniceerd met burgers blijkt slecht aan te komen bij de 
stakeholders. Om dit te verhelpen, kunnen de stakeholders met de overheid overleggen over de 
communicatie en specifieke onduidelijkheden. Zo kan besproken worden welke onduidelijkheden er 
bestaan en kunnen deze weggenomen worden door in gesprek te gaan en kennis te delen. Het is ook 
van belang dat zowel de overheid als burgers informatie met elkaar delen om een goed begrip te 
hebben van elkaars kennis, ervaringen en beeldvorming. Een open communicatie is van groot belang.  

Ook kunnen de stakeholders voorstellen om communicatiekanalen toe te passen waarbij meer 
interactie mogelijk is tussen burger en overheid. Denk hierbij aan focusgroepen, openbare debatten 
en doelgroep panels. Dit zijn methoden waarbij beide partijen eenvoudiger met elkaar in gesprek 
kunnen over moeilijke onderwerpen. Dit kunnen zowel zeer technische onderwerpen zijn, als 
gevoelige zaken met betrekking tot de beeldvorming en gevoelens die burgers hebben bij de plannen 
om hoogspanningslijnen te plaatsen. 

Door te overleggen met de overheid krijgen stakeholders meer inzicht in de overwegingen die 
gemaakt worden binnen het project. Meer inzicht in de overwegingen kan bijdragen aan een beter 
begrip voor bepaalde keuzes en betere mogelijkheden om alternatieve n aan te dragen. Ook is het 
eenvoudiger om draagvlak te creëren als duidelijk is waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.  Door 
met elkaar in gesprek te gaan in een open en eerlijke manier, kan een proces bereikt worden waarbij 
alle stakeholders voldoende betrokken raken.  

Ook worden de stakeholders geadviseerd om bij de overheid aan te dringen op betere voorlichting 
en toelichting op de technische dossiers waar vaak naar verwezen wordt. De voorlichtingsfunctie van 
de overheid is in dit project nog niet voldoende gebleken voor de stakeholders. De achterblijvende 
voorlichtingsfunctie geeft de mogelijkheid voor het ontstaan van onduidelijkheden en het uitblijven 
van antwoorden op de onduidelijkheden. 
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Bijlage A: Stakeholderanalyse 
Met dit project zijn diverse stakeholders verbonden. Iedere stakeholde r heeft zijn eigen 
eigenschappen. De basis voor deze analyse berust op drie eigenschappen. Een stakeholder kan 
urgentie, macht, legitimiteit of een combinatie daarvan bezitten. Definities zijn afgeleid uit Mitchell 
et al. (1997).  

 

Macht: de basis voor een machtpositie is een relatie tussen actoren. Een actor met veel macht kan 
de ander iets laten doen, wat die laatste anders niet gedaan zou hebben. 

Urgentie: de mate waarin het uitvoeren van een plan om onmiddellijke attentie vraagt. Een urgente 
stakeholder maakt zich druk om het plaatsen van de nieuwe 380 kV hoogspanningslijn.  

Legitimiteit: een stakeholder met legitimiteit denkt na over een plan en vraagt zich af of het 
wenselijk, juist of geschikt is binnen een systeem van overtuigingen, normen en waarden. Een 
stakeholder met legitimiteit geeft een oordeel over een plan.  

 

Binnen deze drie definities zijn zeven verschillende stakeholder typologieën mogelijk zoals te zien is 
in figuur 1.  

 
Figuur 1: Stakeholder typologie naar Mitchell et al (1997)    
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In tabel 3 is een overzicht te vinden van alle betrokken stakeholders, inclusief bijbehorende 
typologie. Hieruit volgt dat stakeholder typologieën die over twee eigenschappen beschikken 
(nummers vier tot en met zeven) belangrijk zijn.  Met betrekking tot dit project zijn dat de volgende 
stakeholders: 

Afhankelijke stakeholders 

Buurtbewoners nabij traject 

 

Gevaarlijke stakeholder 

TenneT 

 

Gezaghebbende stakeholders

Agrarische bedrijven nabij traject 

Industriële bedrijven nabij traject 

Actiegroep: "380kV nee Krabbendijke"  

Bewoners in andere delen van Nederland met een soortgelijke situatie 
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Tabel 3: Stakeholders analyse. De stakeholder typologie is op basis van Mitchell et al. (1997).  

  Stakeholder 
achtergrond 

Naam 
stakeholder 

Wat is de rol van de 
stakeholder? 

Stakeholder 
typologie 

Positie Motivatie 

     1 Inwoners 
Krabbendijke 
die tegen zijn 

Actiegroep: 
"380kV nee 
Krabbendijke"  

Actiegroep die tegen het 
plaatsen van 
bovengrondse 380kV 
masten is nabij 
Krabbendijke in zeeland 

7. Gezaghebbende 
stakeholder 

Ondersteunend Deze actiegroep wil relevantie wetenschappelijke 
argumenten, om hun eigen argumenten tegen de 
overheid sterker te maken 

2 Primaire 
producent 

Industriële 
bedrijven nabij 
traject 

Industriële bedrijven die 
gevestigd zijn nabij het 
traject en die energie 
gebruiken van het traject 

7. Gezaghebbende 
stakeholder 

Ondersteunend 
tot beperkend  

De bedrijven nabij het traject kunnen er baat bij 
hebben omdat ze stroom nodig hebben voor hun 
werkzaamheden. Leveringszekerheid is daarom 
belangrijk 

3 Primaire 
producent 

Melkvee-
houders nabij 
traject 

Melkveehouders met een 
bedrijf dat invloed 
ondervindt van het traject 

7. Gezaghebbende 
stakeholder 

Ondersteunend Veehouders krijgen masten in de buurt van hun 
stallen en dit kan van invloed zijn op het gedrag van 
de koe en de kwaliteit van de melk.  

4 Primaire 
producent 

Akkerbouwers 
nabij traject 

Akkerbouwers met grond 
waar producten 
verbouwd worden en 
waarbij de masten in hun 
kavel geplaatst worden of 
daar vlak bij.  

7. Gezaghebbende 
stakeholder 

Ondersteunend Akkerbouwers krijgen masten in de buurt van hun 
velden, de bouw van de masten kan leiden tot 
verslechterde werkomstandigheden of 
kwaliteitsverlies van het product. Dit betreft zowel 
fruittelers als ook telers van volle grond producten 
zoals bieten en wortels.  

5 Primaire 
producent 

Fruittelers 
nabij traject 

Fruittelers met 
boomgaarden waar 
producten verbouwd 
worden en waarbij de 
masten in hun boomgaard 
geplaatst worden of daar 
vlak bij.  

7. Gezaghebbende 
stakeholder 

Ondersteunend Fruittelers krijgen masten in de buurt van hun 
boomgaarden, de bouw van de masten kan leiden 
tot verslechterde werkomstandigheden of 
kwaliteitsverlies van het product.  



   Impact van een nieuwe hoogspanningslijn   

   

      
27 27 

 

  

  Stakeholder 
achtergrond 

Naam 
stakeholder 

Wat is de rol van de 
stakeholder? 

Stakeholder 
typologie 

Positie Motivatie 

      
6 Verant-

woordelijk 
voor 
Elektriciteits
net  

TenneT Beheerder elektriciteitsnet 
Nederland en 
hoofdaannemer traject 

5. Gevaarlijke 
stakeholder 

Ondersteunend 
tot beperkend  

TenneT kan een beperkende positie innemen door 
hun eigen plan door te drijven, daarnaast zijn ze 
ook ondersteunend. Als er voldoende 
argumentaties zijn voor extra kosten, dan is TenneT 
bereid daarvoor te betalen. 

7 Lokale 
inwoners 
nabij traject 

Buurtbewon
ers nabij 
traject 

Mensen die in de buurt van 
het traject wonen, of 
uitgekocht worden door de 
bouw van het traject 

6. Afhankelijke 
stakeholder

Ondersteunend  De lokale bevolking zal horizonvervuiling 
ondervinden. Daarnaast zullen de bewoners aan 
een hogere dosis straling worden vrijgesteld 
wanneer er een rondje over de dijk gelopen wordt.  

8 Inwoners 
Nederland 

Bewoners in 
andere delen 
van 
Nederland 
met een 
soortgelijke 
situatie 

Mensen uit Nederland die te 
maken hebben gehad met 
een dergelijk situatie, of 
mogelijk nog te maken 
krijgen met de aanleg van 
een 380kV verbinding 

7. Gezaghebbende 
stakeholder 

Ondersteunend Deze groep mensen heeft wellicht beschikbare 
informatie omtrent hoogspanningsmasten en 
procedures, daarnaast is dit onderzoek ook van 
belang voor mensen waar in de toekomst masten 
geplaatst worden. De aanleg van de 
hoogspanningskabels wordt gefinancierd door 
belastinggeld. Daarom zijn zij gebaat bij een goede 
investering van dit geld. 

9 Inspecteur/ 
adviseur 

RIVM Inspecteert en zet maatstaaf 
voor grenswaardes omtrent 
hoogspanningsmasten 

2. Oordeelkundige 
stakeholder 

Neutraal Het RIVM is neutraal, zei doen onderzoek en 
brengen rapporten uit die van belang zijn voor de 
plaatsing van de masten. Hun onderzoek is 
objectief.  



   Impact van een nieuwe hoogspanningslijn   

   

      
28 28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Stakeholder 
achtergrond 

Naam 
stakeholder 

Wat is de rol van de 
stakeholder? 

Stakeholder 
typologie 

Positie Motivatie 

      10 Openbare 
vertegen-
woordiger en 
beleidsmaker 

Ministerie 
van 
Economische 
Zaken  

Financiert het project en 
neemt besluit op basis van 
advies 

4.Dominante 
Stakeholder 

Ondersteunend 
tot beperkend  

Het ministerie van Economische Zaken bepaalt of 
een plan er wel of niet door komt. Zowel 
argumenten voor als tegen worden afgewogen en 
daaruit wordt met het plan ingestemd of wordt het 
plan afgewezen. 

11 Kennis 
instituut 

Wageningen 
UR 
Wetenschap
swinkel 

Brengt een advies uit naar 
de actiegroep 

2. Oordeelkundige 
stakeholder 

Neutraal Brengt een objectief advies uit voor de actiegroep, 
dit advies kan gebruikt worden voor het versterken 
van argumenten van de actiegroep.  

12 Organisatie Regiegroep 
natura 2000 

Waarborgt de natuurlijke 
habitat van vogels in natura 
2000 gebieden 

4. Dominante 
stakeholder 

Ondersteunend 
tot beperkend 

Organisatie die gebieden in Nederland toewijst tot 
natura 2000 gebieden, een groot deel van het 
traject bevindt zich in de buurt van of in een natura 
2000 gebied.  
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Bijlage B: Risicotabel 

 

 

 

 

Tabel 4: Overzichtstabel beïnvloeding door hoogspanningslijnen 
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