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aan HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE
WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE,

Bovengrondse Ventilus-hoogspanningslijn - Impact op landbouwsector
De plannen voor het aanleggen van een nieuwe bovengrondse 380 kVA Ventilushoogspanningslijn zorgen al een tijdlang voor grote ongerustheid bij de West-Vlaamse
veeteelt- en landbouwsector. De landbouwers maken zich steeds meer zorgen over de
negatieve effecten van de hoogspanningsverbinding op hun activiteiten. Bij landbouwers
die gebruikmaken van fijn afgestelde en gps-gestuurde landbouwmachines die vaak via
sensoren in de landbouwgronden worden aangestuurd, bestaat de vrees voor storingen
door de fysieke aanwezigheid van hoogspanningslijnen. Volgens Vlaams minister van
Omgeving Zuhal Demir erkent Elia het probleem.
Minister Demir stelde ook dat er op dit ogenblik nog steeds enige wetenschappelijke
onzekerheid heerst over de directe effecten van elektromagnetische velden van een
hoogspanningslijn op wisselstroom op de gezondheid, het stressniveau, het dierenwelzijn
of de productie van dieren binnen of buiten gebouwen. Er zou namelijk nog te weinig
onderzoek gevoerd zijn naar de langetermijneffecten op landbouwdieren. Minister Demir
gaf daarom aan dat er nood lijkt te zijn “aan het systematisch opvolgen van
wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot impact van magnetische velden op de
landbouwbedrijfsvoering”.
1.

2.

Beschikt de minister over wetenschappelijke studies waarin de directe effecten van
elektromagnetische velden van een bovengrondse wisselstroomhoogspanningslijn
werden onderzocht op enerzijds de precisielandbouw, en anderzijds de gezondheid,
het stressniveau, het dierenwelzijn of de productie van dieren binnen of buiten
gebouwen die zich onder of in de nabijheid van dergelijke hoogspanningslijnen
bevonden?
a)

Zo ja, kan de minister toelichting verschaffen over de onderzoeksresultaten?

b)

Zo niet, overweegt de minister om opdracht tot dergelijk wetenschappelijk
onderzoek te geven om inzicht te verkrijgen over deze problematiek?

Wat is het standpunt van de minister met betrekking tot de bezorgdheden van de
landbouwsector in West-Vlaanderen naar aanleiding van het Ventilus-project? Hoe
plant zij tegemoet te komen aan deze bezorgdheden?

JO BROUNS
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

ANTWOORD

op vraag nr. 611 van 13 mei 2022
van STEFAAN SINTOBIN aan HILDE CREVITS

1. Ik verwijs voor een antwoord op de vragen naar collega minister Demir gelet op de
bevoegdheid inzake omgeving en de natuur, het klimaat en de energie.
2. Ik begrijp de bezorgdheden van de landbouwsector. De door de Vlaamse Regering te
nemen beslissing zal de bezorgdheden van alle betrokken actoren en dus ook de
landbouwsector betrekken in haar beslissing.

