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Binnenland

Rechter legt bouw school stil om 
hoogspanningsmast
Gepubliceerd: 11 juni 2009 19:25 | Gewijzigd: 11 juni 2009 19:25

ANP

Helmond/Den Bosch, 11 juni. De bouw van een nieuw (tijdelijk) 
pand voor een basisschool in Helmond kan voorlopig niet worden 
afgerond, omdat de aangewezen plek te dicht bij een 
hoogspanningsmast ligt. 

De rechter in Den Bosch heeft dat bepaald in een kort geding dat 
bezorgde ouders van leerlingen tegen de gemeente hadden 
aangespannen. 

De rechter baseert zich in zijn uitspraak op een advies van de regering uit 
2005 om geen nieuwe woningen te bouwen in de buurt van 
hoogspanningslijnen vanwege een mogelijk hogere kans op de 
ontwikkeling van leukemie bij kinderen door magnetische golven. 

De nieuwbouw van Openbare Basisschool Brandevoort is gepland op 79 
meter van de hoogspanningskabels. De huidige magneetveldzone ligt tot 
95 meter, bleek tijdens de rechtszaak. Het argument dat de 
hoogspanningsmasten begin volgend jaar worden verplaatst en aangepast 
telt niet, aldus de rechter. 

Wethouder Frans Stienen liet in een reactie weten dat de bouw van de 
school donderdagmiddag is stilgelegd. De gemeente analyseert de 
uitspraak om te oordelen of een hoger beroep zinvol is en gaat vast op 
zoek naar alternatieve locaties waar vanaf volgend schooljaar de 
driehonderd leerlingen van de basisschool les kunnen krijgen. Stienen 
verklaarde dat hij steeds heeft gedacht dat de juiste richtlijnen en 
berekeningen zijn gevolgd. 
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U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 2001-2010. 
Bezoek ook de de huidige site.
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