
Beste leden van de Commissie Grondgebied,  

  

Mijn naam is Ronald de Haan en heb als inwoner van het Kennemerpark actief en 

constructief meegedaan aan het participatie traject. 

  

Het is helder dat is er sprake van acute woningnood, vooral onder jongeren, zoals al heel 

helder aangegeven door een aantal voorgaande sprekers en we hier moeten echt snel 

oplossingen voor vinden. 

  

En ik denk dat IEDEREEN in deze vergadering daar mee eens is, zelf heb ik ook een zoon van 

18 jaar. 

  

Maar ondanks alle emotie hierover is dit NIET waar het in de discussie WR1 om draait.  

  

Waar het wel om gaat is de vraag of we - door NOOD gedreven- ook op ongezonde en 

onveilige locaties willen bouwen.   

  

In de vorige commissievergaderingen was u hierover vrij helder in uw oordeel. 

  

Bijna alle partijen vonden de RISICO’s ten aanzien van veiligheid en gezondheid op WR1 te 
groot, dan wel slecht onderbouwd. 

  

Wat is er sindsdien gebeurd ? NIETS dat tot andere inzichten heeft geleid. 

  

Wel diskwalificeerde het College het negatieve advies van zowel GGD als ODIJ, haar eigen 

overheidsinstanties, als ‘tussenrapportages’. 
  

En in plaats daarvan gaf het College de opdracht aan een commercieel adviesbureau om een 

‘overkoepelende ’ notitie te schrijven, en zo toch haar gelijk te krijgen. 
   

De VNG richtafstanden zijn hier echter KRAAKHELDER. Om de veiligheid te waarborgen dien 

je minimaal 50 meter afstand te houden wanneer je woningen in de buurt van dit soort 

transformatorstations wilt bouwen. 

  

Afwijken van de richtlijnen mag, mits VOLDOENDE gemotiveerd en dan mag je een treetje 

lager in de tabel . Dit geldt echter NIET voor veiligheid, daar blijft de minimale afstand 

gewoon staan op 50 meter. 

  

De overkoepelende notitie van Peutz stelt nu dat je -binnen de wet- gewoon op 6.5 meter 

afstand van een onderstation kunt bouwen. En het College gebruikt dat als het bewijs dat je 

er veilig kunt wonen. 

  

Waar het College echter een FATALE denkfout maakt is dat het rapport Peutz vooral 

beoordeeld op de KANS dat er iets mis kan gaan. 

  

Natuurlijk wordt deze kans door strenge veiligheidsmaatregelen en goed onderhoud zo klein 

mogelijk gehouden. Maar ondanks dat kun je ongelukken nou eenmaal niet uitsluiten en 

gaat het toch af en toe - ondanks alle veiligheid maatregelen- toch mis.    



  

Twee recente voorbeelden uit een veel langere lijst - alleen om aan te geven waar we het 

dan over hebben - 

  

LANGERAK, nog niet eens een jaar geleden. Een enorme explosie gevolgd door een forse 

brand, 30.000 liter olie in de fik. De brandweer staat er bij maar kan niets doen. Gelukkig 

niemand gewond geraakt, want er staan geen huizen vlak naast.   

  

BERGEN OP ZOOM net twee jaar geleden, explosie gevolgd door een brand. Hier helaas wel 

4 zwaargewonden.   

  

Twee voorbeelden maar dit is nu PRECIES waar die VNG richtlijnen voor bedoeld zijn, 

namelijk om een GOEDE ruimtelijke ordening te waarborgen. Simpelweg GEEN huizen in de 

buurt. 

  

Je mag veiligheid namelijk NOOIT alleen op de kans beoordelen dat het misgaat, je moet 

altijd naar het RISICO kijken, KANS maal de IMPACT. En met mensen vlak in de buurt wordt 

de IMPACT enorm.  

  

Dat is waarom de VNG richtlijn minimaal 50 meter aangeeft voor dit soort stations, en GEEN 

6.5 meter. Niet om ons te pesten, maar om onze veiligheid te garanderen. 

  

De woningnood is HOOG en we zoeken naar snelle oplossingen, maar in geen ENKEL geval 

mag je concessies doen ten aanzien van veiligheid. 

  

Kijken naar de kans op ongelukken, OF kijken naar het risico dat dat met zich mee brengt. Ik 

hoop echt dat u dat essentiele verschil begrijpt. 

  

DAT is het grote verschil tussen PEUTZ en de VNG, het verschil tussen 6.5 en 50 meter. 

 

En het verschil tussen een SLECHTE en een GOEDE ruimtelijke ordening.   

  

Dank u wel, 

 


