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Datum 4 n o v e m b e r 201 5
Behandelend ambtenaar L j e n e k e Scfiipper

Onderwerp raadsvragen 83/1 5 Overlast hoogspanning

Taakveld

Gebiedsontwikkeling

Geachte raadsleden

Op 1 november 201 5 heeft de fractie van GroenLinks een aantal vragen gesteld omtrent
overlast door de hoogspanningslijnen. Hieronder volgt de beantwoording.
Inleiding
Er bereiken ons berichten dat sinds deze weei< de iioogspanningsmast achter de
Grutto weer een hoop gei<netter produceert. Eerder deze iveek zijn daar aan een
kant de isoiatoren vervangen. Waar een aantaijaren geieden het geknetter aiieen bij
vochtig weer piaatsvond is dit, voigens de berichten, nu ook bij droog weer het
geval.
Vraag i:
i-leeft u ook deze signaien ontvangen?
Antwoord:
Ja, wij hebben maandag 2 november vernomen dat de hoogspanningslijnen knetteren en
voor overlast zorgen.
Vraag 2:
Wiit u contact op nemen met de bewoners om hun signaien en ervaringen op te nemen?
Antwoord:
Ja, er is inmiddels contact geweest.
Vraag 3:
Wiit u contact opnemen met de beheerder om na te gaan of zij deze signaien ook herkennen
en hier actie op gaan ondernemen?

Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

Antwoord:
Op 3 november hebben wij contact opgenomen met de beheerder TenneT. Op 1 november
heeft TenneT contact gehad met de bewoners die de klachten hebben gemeld. Het gedeelte
van de hoogspanningslijn, welke de overlast veroorzaakte, is op het moment van schrijven
nog buiten bedrijf. Totdat TenneT een definitieve oplossing heeft voor de klachten blijft dit
gedeelte van de lijn buiten bedrijf.
Daarnaast hebben wij TenneT verzocht aan te geven hoe zij in de toekomst gaan
communiceren om herhaling van vergelijkbare klachten te voorkomen.
Vraag 4:
Zijn er isolatoren vervangen of zijn er andere weri<zaamheden geweest?
Antwoord:
Er hebben inderdaad werkzaamheden plaatsgevonden. De isolatoren zijn vervangen. De
directe omwonenden zijn via een brief en een informatieavond (22 september 201 5 in de
Kunstgreep) door TenneT geïnformeerd over de start van de werkzaamheden.
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