
Reactie gemeente Oirschot 

De gemeenteraad heeft op 23 juni 2015 het bestemmingsplan De Reep vastgesteld. Hiermee 

maakten wij het mogelijk dat op de kavels 17, 18 en 19 (de adressen Raffendonkstraat 23B, 23A en 

23) starterswoningen gebouwd kunnen worden. Deze kavels liggen in de specifieke magneetveldzone 

van het nabijgelegen hoogspanningstracé. Deze specifieke magneetveldzone is begin 2015 berekend 

door bureau Petersburg Consultants, in opdracht van netbeheerder Tennet. Deze zone bedraagt 40 

meter vanuit het hart van de hoogspanningstracé. Vooraf hebben wij hierover onder andere contact 

gehad met een milieugezondheidsdeskundige van de GGD. Hierna volgt het standpunt van de GGD 

hierover: 

De GGD onderschrijft het voorzorgsadvies van de rijksoverheid om geen nieuwbouw van gevoelige 

bestemmingen (woningen/scholen/kinderdagverblijven) te realiseren binnen de 0.4 microtesla 

magneetveldzone  (jaargemiddeld) van een hoogspanningslijn. Dit i.v.m. het mogelijk verhoogde 

risico op kinderleukemie bij kinderen tot 15 jaar (zie tevens de informatie in de bijlage en op de 

website van GGD). Dit advies geldt óók voor starterswoningen, omdat niet is uit te sluiten dat 

bewoners daar alsnog kinderen zouden willen krijgen. (…) Als de gemeente toch zou besluiten die 

woningen in de magneetveldzone te bouwen, dan adviseren wij dringend ervoor zorg te dragen dat 

toekomstige bewoners (dus óók bij doorverkoop van de woningen) op de hoogte worden gebracht 

van de mogelijke gezondheidsrisico’s. 

Informeren over mogelijke gezondheidsrisico’s 

Woningbouwplan De Reep betreft een ontwikkeling volgens het principe van Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap (CPO). Dit houdt kort gezegd in dat toekomstige bewoners gezamenlijk het plan 

en hun woningen ontwikkelen. Vanaf het begin van de planvorming voor deze locatie hebben wij 

uitdrukkelijk vermeld dat de locatie gedeeltelijk in de specifieke magneetveldzone ligt en wat hiervan 

de mogelijke gezondheidsrisico’s zijn en wat het bijbehorende beleid en regelgeving is. Vervolgens is 

de CPO-vereniging aan de slag gegaan met de verkaveling van het plangebied. Zij, en dus de 

eigenaars van de kavels, zijn zich bewust van het feit dat er uiteindelijk een drietal kavels in die zone 

liggen. In de koopaktes van kavels 17, 18 en 19 hebben wij een specifieke bepaling opgenomen dat 

de woning niet permanent mag worden bewoond door personen tot 15 jaar. Deze bepaling hebben 

wij als zogenaamd kettingbeding opgenomen in de akte, wat betekent dat bij eventuele doorverkoop 

van de woning deze bepaling moet worden doorgelegd. 

Verkabeling hoogspanningstracé 

Wellicht ten overvloede maar Tennet heeft aangegeven dat het huidige bovengrondse tracé uiterlijk 

in 2024 wordt gesloopt. Dat wil zeggen dat er dan al een nieuw tracé is aangelegd, 

hoogstwaarschijnlijk buiten de bebouwde kom van Oirschot. 


