Woensdag 21 april 2020

Betreft:

Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde betreffende hogere
geluidswaarden transformatorstations Tennet

Hierbij verzoeken wij u onderstaande Artikel 41 RvO vragen door te sturen aan het college van
Burgemeesters & Wethouders. Conform genoemd artikel geven wij hierbij aan dat een
schriftelijke beantwoording van de vragen op prijs wordt gesteld.

Inleiding
Inwoners uit Wijk aan Zee hebben vragen gesteld aan ODIJ met betrekking tot de aanleg van
transformator stations Alpha en Beta West. Aanleiding voor de vragen was het vermoeden dat
Tennet de geluidsvergunning middels het Activiteitenbesluit wil organiseren waardoor een
hogere geluidsnormering zou kunnen gelden. Naar aanleiding van de beantwoording van
vragen gesteld door inwoners van Wijk aan Zee aan de ODIJ, heeft D66 de volgende vragen
aan het college:

Vragen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klopt het dat het inpakken van de transformatoren als geluidbeperkende maatregel
het mogelijk maakt om middels het activiteitenbesluit te vergunnen?
Welke geluidswaarden zijn geldend op het gezoneerd industrieterrein waar Tata en het
transformatorstation onder valt?
Klopt het dat het activiteitenbesluit de mogelijkheid creëert om middels een
gemeentelijke verordening hoger of lager te vergunnen dan de normwaarden?
Wordt de mogelijkheid om naar boven af te wijken en dus hogere geluidsnormen toe te
staan wordt overwogen door het college?
Wordt voor de zuidzijde van het transformatorstation afgeweken en op welke norm
wordt de hoogte van waarden dan gebaseerd?
Is de gemeente het bevoegd gezag in deze of de provincie?
Mocht de provincie het bevoegd gezag zijn gaat de gemeente Beverwijk dan bij de
provincie bepleiten om vooral niet af te wijken om de gezondheid van onze inwoners te
beschermen??
Hoe staat het mogelijk door de ODIJ te nemen hogere waarde besluit nu in verhouding
met de oproep van de raad om juist geluid te beperken en er alles aan te doen?
We hebben gesproken over het regio advies voor de aanlanding van de kabels voor
West Beta, komt er ook een dergelijk regio advies voor de inpassing van de twee extra
travo's voor West Beta? En zo ja, wordt de raad hierbij weer betrokken en wat is de
deadline
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