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Geachte leden van de commissie,

vanavond spreek ik namens Peutz: een onafhankelijk adviesbureau met jarenlange ervaring op
het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Als bedrijf hebben wij een goede reputatie op-
gebouwd, welke wij ook zeker niet in het geding zullen laten komen. 

Tegen die achtergrond spreek ik vanavond graag over het bouwplan aan de Westelijke Rand-
weg. Dichtbij de rand ervan bevindt zich een transformatorstation van Liander. Hierin wordt
hoogspanning omgezet naar lagere spanning die bedrijven en woningen van stroom voorziet.
Een dergelijk trafostation is niet ongebruikelijk in een stedelijke woonomgeving.

Al vroeg in de planvorming is de impact van dit trafostation op de veiligheid onderzocht. Hier -
uit blijkt dat er veilig gewoond kan worden als er rekening gehouden wordt met de aanwezig-
heid (en de mogelijke uitbreiding) van het  transformatorstation. Ook Liander heeft geen be-
zwaren tegen woningbouw op korte afstand.

In de discussie komen een aantal veiligheidsaspecten naar voren: procesveiligheid, brandveilig-
heid en elektromagnetische straling.

Ten eerste de procesveiligheid: het is goed om te realiseren dat transformatoren erg  robuust
zijn. Ze zijn gemaakt om de continuïteit van de stroomvoorziening te garanderen. Storingen ko-
men zeer zelden voor. Mocht dat toch gebeuren, dan zijn er diverse veiligheidsmechanismen
ingebouwd. Daarmee schakelt de transformator direct uit. De omgeving merkt hier niets van.
Slechts 1 keer per 10 jaar is - redelijkerwijs - een storing te verwachten die wel merkbaar kan
zijn in de omgeving. Bij zo’n storing is een klap hoorbaar, doordat de behuizing van de trafo ge-
controleerd scheurt. Eventueel vrijkomende olie wordt netjes opgevangen in een lekbak. Ook
dan is er geen gevaar voor de omgeving. De transformatoren worden overigens zeer regelma-
tig gecontroleerd door Liander.

Ten tweede de brandveiligheid: brand is nooit helemaal uit te sluiten, zowel bij de woningen als
bij het trafostation. Het Bouwbesluit stelt harde eisen om te voorkomen dat een eventuele
brand zich binnen korte tijd kan uitbreiden. Zowel in de huidige als toekomstige situatie wordt
voldaan aan deze eisen. Bij brand zijn het terrein en het trafostation goed te bereiken en wordt
het trafostation meteen spanningsloos gemaakt. Eventuele rookoverlast blijft daarbij tot een
minimum beperkt.

Ten derde is zeker gesteld dat toekomstige bewoners niet blootgesteld worden aan gevaarlijke
elektromagnetische straling. Uit metingen en berekeningen blijkt dat ruimschoots aan de richt-
en advieswaarden wordt voldaan. Dat is zelfs het geval direct boven de hoogspanningsleidin-
gen. Dat is nu zo en dat blijft ook zo.

Op basis van alle onderzoeken kunnen we dus concluderen dat de toekomstige bewoners een
veilige woon- en leefomgeving tegemoet kunnen zien. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik
het uiteraard graag.
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