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Voorzitter, geachte Commissieleden,

De veiligheid en risico’s van wonen op minder dan 10 meter naast 
een transformatorstation lijken te worden genegeerd zoals in 
Enschede ook is gebeurd.

Voor een goede ruimtelijke ordening hanteert de VNG 
richtafstanden per type bedrijf ten opzichte van kwetsbare 
woonfuncties.
Daarmee wordt een gezonde en fysiek veilige leefomgeving 
gewaarborgd.
In geval van het transformatorstation zoals naast WR1, geldt een 
richtafstand voor gevaar van 50 meter.

De Omgevingsdienst IJmond was duidelijk in haar conclusie van 30 
maart dat  “het aspect milieuzonering een belemmering is voor het 
initiatief en geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening”. 
Het advies van de ODIJ was dus NEGATIEF.

Ook het advies van de GGD was NEGATIEF.
Zij heeft in 2018 gerapporteerd dat de zogenaamde cumulatieve 
geluidsbelasting op deze plek met 61-65Lden als SLECHT 
beoordeeld wordt en gezondheidskundig ZORGELIJK. Bovendien 
heeft de GGD in 2020 een spoortrilling onderzoek geadviseerd. 
Daarvan weet ik sinds vandaag dat er regelmatig ‘s nachts een 
overschrijding is gemeten.

De gemeente lijkt deze adviezen in de wind te slaan en heeft een 
commerciele partij, de firma Peutz ingeschakeld, die met NEN norm 
6068, 45 van de 50 meter richtafstand heeft kunnen wegpoetsen. 
Volgens een deskundige van de NEN beschouwt deze norm* 
uitsluitend de natuurkundig, fysische aspecten van stralingswarmte 
en hitte-intensiteit bij uitslaande brand tussen gewone gebouwen 
maar biedt geen enkele garantie voor een goede ruimtelijke 
ordening. 



In geval van een transformatorstation spelen ook andere 
risicofactoren (zoals explosies en brandende koel olie met enorme 
rookontwikkeling) een rol op de inrichting van de gebruiksomgeving.
Bovendien zegt de deskundige van de NEN, dat het voldoen aan de 
WBDBO-eis nog geenszins een harde garantie geeft dat een brand 
nooit zal overslaan.

In de Veiligheidsnotitie van Peutz van 22 september wordt hier 
verder niet op ingegaan.

Zo wordt onder regie van de ontwikkelaar en met medewerking van 
het college verder geprobeerd naar een gewenste uitkomst toe te 
werken.

De Veiligheidsnotitie van Peutz bevat overigens serieuze 
onzorgvuldigheden die geadresseerd zijn door de heer Budding in 
zijn notities aan de raad.
Zo is de vermelde VNG richtafstand geen 30 maar 50 meter en de 
afstand van het transformatorstation tot aan de nieuwbouw varieert 
van 9,20 tot 13meter? 

We hebben ervaring met dit dossier. Het college zal u 
hoogstwaarschijnlijk vertellen dat het om een tussenrapportage 
gaat of een concept versie. 

Een overleg over deze Veiligheidsnotitie heeft op 25 juni plaats 
gevonden tussen gemeente en stakeholders Wibaut, Peutz, 
Liander, de Brandweer en GGD. Zo staat in deze Notitie. 
Volgens een brief van Wethouder Wijkhuisen een dag later, waren 
de GGD en de ODIJ echter niet aanwezig bij dit overleg?!
Nog opmerkelijker is dat de wethouder in deze brief al kan vertellen 
dat er veilig gebouwd kan worden. 

Het heeft tot 22 september geduurd voordat Peutz in hun 
Veiligheidsnotitie inderdaad deze gewenste uitkomst kon 
bevestigen. Zonder medewerking van de ODIJ.

Kort samengevat.



De locatie WR1 is een hele slechte en ongezonde locatie. Ik noem 
lucht, geluid, straling en veiligheidsrisico’s.

Bedenk dat u als Raad, de uiteindelijke beslissing neemt en 
daarmee verantwoordelijk bent voor het in gevaar brengen van de 
veiligheid en gezondheid van toekomstige bewoners.

Dank voor uw aandacht 

* 
Volgens een deskundige van de NEN is de “NEN 6068 een 
rekenkundige norm, die uitspraken doet over ‘veilige afstanden’ in 
relatie tot eigenschappen van een brand in een gebouw”.
“Het is dus heel goed mogelijk, dat op basis van de rekenkundige 
benadering conform NEN 6068 de uitkomst als veilig wordt 
gecategoriseerd, terwijl er sprake kan zijn van andere 
omgevingsfactoren die op basis van specifieke risico’s tot een 
ander inzicht kunnen leiden”. 


