Gestelde vragen tijdens de online informatieavond Groningen
Hunze-Bloemsingel op 18 maart 2021
1. Brengt de nieuwe kabel gezondheidsrisico's met zich mee?
Blootstelling van mensen aan elektrische en magnetische velden vindt plaats op vele
manieren. Bijvoorbeeld bij het gebruik van een scheerapparaat, haardroger, magnetron, pc
of tv. Ook kan blootstelling plaatsvinden bij transport van elektriciteit via
hoogspanningsverbindingen.
De overheid heeft het voorzorgsprincipe bepaald voor de aanleg van nieuwe
hoogspanningslijnen. TenneT hanteert dit principe. We werken met de grootst mogelijke
zorg aan een betrouwbaar en veilig elektriciteitsnet.
In de brochure ‘Wonen nabij hoogspanning' leest u meer over elektrische en magnetische
velden.
2. Klopt het dat er straks twee kabels liggen wanneer de nieuwe kabel wordt gelegd
en de oude wordt verwijderd?
We plaatsen eerst de nieuwe hoogspanningskabel. Wanneer we zeker weten dat deze werkt,
verwijderen we de huidige kabel. Of we deze helemaal of deels verwijderen, of dat we de
mantelbuizen (de buizen waar de kabels in liggen) (deels) in de grond laten, weten we in een
later stadium. Het verwijderen van de oude kabel is best ingewikkeld. In de afgelopen 55 jaar
zijn er tal van andere kabels en leidingen bijgekomen onder de grond. Wanneer het niet
mogelijk, handig of veilig is om de kabel (op een aantal plekken) te verwijderen, laten we
deze (daar) liggen. We zorgen dat de kabel goed is afgesloten en volledig veilig onder de
grond blijf liggen.
3. Waarom is de route van de nieuwe kabel anders dan de huidige kabel?
Bij de routebepaling van een kabel moeten we met veel aspecten rekening houden.
Bijvoorbeeld met andere kabels in de grond of gasleidingen. Hierdoor is de route van de
nieuwe kabel net iets anders dan die van de huidige. In 1964, toen de huidige kabel is
aangelegd, zag het er ondergronds heel anders uit dan nu.
4. Wat is de afstand tussen de kabel en de huizen/appartementen?
De afstand ligt tussen de 6 en 15 meter. Dit is horizontaal gemeten. In de praktijk is de
afstand groter omdat de kabel, wanneer deze in boring ligt, diep onder het maaiveld ligt.
5. Hoe diep ligt de kabel?
De diepte van de kabel verschilt. Onder het Eemskanaal ligt de kabel wel op 30 meter diepte.
In de stad varieert dit van 1,5 meter tot 7 meter diepte.
6. Wanneer is deze route definitief en te beoordelen door bewoners?
Wanneer het concept-ontwerp klaar en goedgekeurd is, wordt het bestemmingsplan
aangepast. Dit voorontwerp-bestemmingsplan komt ter inzage te liggen, zodat
belanghebbenden hun zienswijze hierop kunnen geven. Wanneer dit precies is weten we nu
nog niet. We verwachten voor de zomervakantie. Zowel de gemeente Groningen als TenneT
informeren hierover.

7. Wat is het exacte proces en planning voor de procedure van het
bestemmingsplan?
a. Inspraak en overleg
Het eerste getoetste voorontwerp-bestemmingsplan wordt opgestuurd naar andere
overheidsinstanties en publieke instanties om vanuit hun bevoegdheden te reageren.
b. Formele procedure
Het college van B&W besluit dat het voorontwerp-bestemmingsplan past binnen een
goede en gezonde ruimtelijke ordening. De stukken worden aangekondigd ter inzage
gelegd voor een periode van 6 weken. Iedereen die een aantoonbaar belang heeft bij
een ontwikkeling kan hierop zijn of haar zienswijze indienen. Aantoonbaar houdt
vooral in dat je binnen een bepaalde straal van de ontwikkeling woont, werkt of
recreëert.
c. Verwerken zienswijzen
Nadat de ter inzagetermijn is verlopen beantwoordt de gemeente ingekomen
zienswijzen in een nota. Hierin wordt aangegeven wat er met een reactie is gedaan.
Dit kan betekenen dat het bestemmingsplan op bepaalde delen moet worden
aangepast.
d. Vaststelling college en gemeenteraad
Nadat alle zienswijzen zijn beantwoord, wordt het bestemmingsplan nogmaals door
het college van Burgemeester en Wethouders behandeld. Wanneer zij instemmen
met de beantwoording, wordt het bestemmingsplan aangeboden aan de
gemeenteraad. De gemeenteraad besluit in een openbare
besluitvormingsvergadering of het bestemmingsplan wordt vastgesteld.
e. Beroep
Iedere belanghebbende burger heeft het recht om een openbaar besluit juridisch aan
te vechten. Het besluit en de bijbehorende stukken van het bestemmingsplan
worden nogmaals 6 weken ter inzage gelegd, waarin beroepen kunnen worden
ingediend.
8. In augustus tijdens de inloop in het platformtheater leek het op de tekening dat de
kabel en mof op de Petrus Campersingel aan de kant van het Damsterdiep dichter
tegen het fietspad lagen. Als we de recente tekeningen zien, lijkt het alsof het
geheel dichter op de gevel van de huizen komt en zelfs onder de klinkerstraat
doorgaat. Klopt dat? En zo ja waarom?
Voor het maken van een ontwerp van de route van de kabel houden we rekening met
de aanwezige ondergrondse infrastructuur, zoals riool, andere kabels en de
bestaande verbinding van TenneT. Daarnaast volgen we de richtlijnen voor het
werken nabij bomen. Dit maakt dat het tracé op aangegeven manier is ontworpen.

