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Vragen ex artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad inzake 

“Maatwerk op basis van activiteitenbesluit voor TenneT”

Geachte leden van de raad,

In antwoord op de vragen van het raadslid K. Hazeveld van Democraten Beverwijk, 
over bovenvermeld onderwerp berichten wij u het volgende.  

Het college is zich bewust van de zorgen omtrent het geluid rond het 
transformatorstation. Zij heeft daarom net als de raad, diverse individuele bewoners 
en bevolkingsgroepen herhaaldelijk aangedrongen op het creëren van zo min 
mogelijk (geluids)overlast vanuit het transformatorstation.  

Het onderwerp van uw vragen sluit nauw aan op eerdere raadsvragen. Voor de 
volledigheid hebben wij de beantwoording van deze vragen en de toelichting op de 
geluid beperkende maatregelen, de wijzigingsvergunning en het Activiteitenbesluit 
als bijlage toegevoegd. (UIT-20-49234)

Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons 
antwoord.

1. 
Hoe valt de versoepeling (met het gestelde in de brief) te rijmen? 

Antwoord:
Er is geen sprake van versoepeling. De geluidswaarden uit de wijzigingsvergunning 
blijven van kracht. TenneT en het ministerie geven gehoor aan onze oproep om zo 
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min mogelijk geluid te produceren en nemen extra geluid beperkende maatregelen 
bij het transformatorstation. 

2.
Geeft een activiteitenbesluit een dwingende voorwaarde tot een positief besluit om af 
te wijken? 

Antwoord:
Nee, het Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor milieuactiviteiten en 
staat op zichzelf. Bij gesloten transformatoren is het Activiteitenbesluit wettelijk van 
toepassing. Het besluit biedt de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften voor te 
schrijven. In dit besluit worden de maatwerkvoorschriften vanuit de 
wijzigingsvergunning van 21 januari 2020 overgenomen. Dat is gebruikelijk. Tevens 
worden de geluidsvoorschriften hiermee bekrachtigd. 

3.
Is het College bereid om de volmacht aan de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) 
betreffende dit onderwerp in te trekken, opdat de adviesfunctie nadrukkelijker 
invulling kan worden gegeven en de Raad controle krijgt over de besluitvorming? 

Antwoord:
Allereerst is er geen sprake van een volmacht maar van een delegatiebesluit voor de 
verlening van Omgevingsvergunningen milieu. Het college heeft deze taak aan het 
dagelijks bestuur van ODIJ gedelegeerd. Het betreft de uitvoering van de 
milieutaken. 
Het college heeft met ondersteuning van de ODIJ meerdere keren overlegd met het 
Ministerie van EZK en Tennet om bovenwettelijke maatregelen te treffen in het 
bijzonder het inpakken van de transformatoren. Tennet heeft hiermee ingestemd. 
Het college is tevreden over de advisering, vergunningverlening en afstemming 
vanuit de ODIJ op dit dossier. Wij zien geen aanleiding om de rol van ODIJ ten 
aanzien van dit onderwerp te wijzigen.

Er van uitgaande uw vragen hiermee te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. E.R. Loenen drs. M.E. Smit

Bijlage: UIT-20-49234 (Vragen ex artikel 41 van het Reglement van orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad inzake: “Hogere 
geluidswaarden transformatorstations TenneT”)



*Z06C777F899*

Raad van de gemeente Beverwijk / 
Gemeenteraad
Postbus 450
1940 AL  BEVERWIJK

documentnummer zaaknummer Beverwijk,
UIT-20-49234 Z-20-69031 13 mei 2020
afdeling team
Algemeen Ruimtelijk beleid / ODIJ
behandeld door uw kenmerk/uw brief van verzonden
C. Eigenhuis 21 april 2020 20 mei 2020
onderwerp
Vragen ex artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad inzake: 

“Hogere geluidswaarden transformatorstations TenneT”

Geachte leden van de raad,

In antwoord op de vragen van het raadslid F. Bennink van D66, over bovenvermeld 
onderwerp berichten wij u het volgende. 

Het college is zich bewust van de zorgen omtrent het geluid rond het 
transformatorstation. Hieronder volgt daarom eerst een korte uitleg van de 
(bovenwettelijke) geluidsbeperkende maatregelen die worden toegepast en de 
regels waaraan het transformatorstation moet voldoen op het gebied van geluid. 
Vervolgens worden de vragen van het raadslid beantwoord.

Geluidsbeperkende maatregelen
Op 21 januari 2020 heeft TenneT een wijzigingsvergunning gekregen voor het 
transformatorstation. De verandering omvatte onder andere:
- Het ‘inpakken’ van de vier vermogenstransformatoren bestaande uit het 

toevoegen van een extra vierde wand bij de transformatorcellen, het toevoegen 
van een dak en het toevoegen van geluidsreducerende bekleding op de wanden. 

- Het toevoegen van een extra (vierde) wand bij de vier compensatiespoelen en 
het toevoegen van geluidsreducerende wandbekleding. 

- Het vervangen van de vier 220 kV-harmonische filters door twee 33 kV-
harmonische filters en plaatsing op een akoestisch betere locatie ten opzichte 
van de aanwezige woonbebouwing. 
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Met deze aanpassingen neemt het geluidniveau afkomstig van het 
transformatorstation ter plaatse van de woningen in Wijk aan Zee en Beverwijk-West 
aanzienlijk af.

Ook bij het transformatorstation van het project Hollandse Kust west Beta (HKwB) 
worden te zijner tijd dezelfde geluidmaatregelen getroffen bij het transformatorstation 
als die bij het project Hollandse Kust noord en west Alpha (HKN en HKwA) zijn 
toegezegd. Per saldo is het geluidsniveau van het transformatorstation na realisatie 
van alle projecten lager dan het niveau waarvan eerder sprake was bij HKN en 
HKwA  zonder de extra maatregelen.

Hiermee komt TenneT de beloftes aan omwonenden en het college na ten aanzien 
van de geluidsreductie.

Wijzigingsvergunning en Activiteitenbesluit
Juridisch (wettelijk) gezien is er, door het inpandig plaatsen van de transformatoren 
geen vergunningplicht milieu meer nodig voor dit transformatorstation. Juridisch 
gezien wordt dan het Activiteitenbesluit gebruikt.

Dat is nu nog niet aan de orde voor het transformatorstation. TenneT moet nog eerst 
een verzoek tot intrekking indienen voor de verleende wijzigingsvergunning. Pas 
daarna is het Activiteitenbesluit voor het transformatorstation van toepassing en stelt 
de ODIJ de maatwerkvoorschriften op. 

In het Activiteitenbesluit staan onder andere milieuregels voor geluid. De 
voorschriften uit de vergunning blijven echter bestaan en er komen vanwege het 
Activiteitenbesluit aanvullende regels op het gebied van geluid bij. Zo dient het 
transformatorstation op 50 meter afstand van de erfgrens aan de nachtwaarde van 
40 dB(A) te voldoen. 
Een deel van de voorschriften uit de wijizigingsvergunning van 21 januari 2020 wordt 
als maatwerkvoorschriften opgenomen bij het Activiteitenbesluit. Hierdoor worden de 
voorschriften uit de vergunning nogmaals bekrachtigd en wordt er ten gunste van de 
geluidsreductie, afgeweken van onderdelen in het Activiteitenbesluit. 

In de bijlage staat een uitgebreide toelichting op het Activiteitenbesluit en de reden 
waarom het transformatorstation naar een ander regime over gaat. Dus van een 
vergunningsplichtige inrichting naar een inrichting die een melding moet doen. Deze 
bijlage ‘Toelichting Activiteitenbesluit en uitwerking procedure Transformatorstation’ 
heeft TenneT aangeleverd. (INT-20-55482). In bijlage INT-20-55628 laat TenneT 
zien welke onderdelen van het transformatorstation worden in gepakt.

De concrete beantwoording van de door u gestelde vragen volgt hieronder. Voor de 
goede orde hebben wij eerst de gestelde vragen vermeld en vervolgens ons 
antwoord.

1. 
Klopt het dat het inpakken van de transformatoren als geluidbeperkende 
maatregel het mogelijk maakt om middels het Activiteitenbesluit te 
vergunnen? 

Antwoord:
Ja, het klopt dat het transformatorstation daardoor onder het Activiteitenbesluit valt. 
Als TenneT de transformatoren inpakt, is de inrichting niet meer vergunningsplichtig 
op het gebied van milieu. Er geldt dan alleen een meldingsplicht. 
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2.
Welke geluidswaarden zijn geldend op het gezoneerd industrieterrein waar 
Tata en het transformatorstation onder valt?

Antwoord:
Op de buitengrens van het gezoneerde industrieterrein IJmond geldt een 
geluidswaarde van 50 dB(A). Binnen de zone ligt dit hoger.  

3.
Klopt het dat het Activiteitenbesluit de mogelijkheid creëert om middels een 
gemeentelijke verordening hoger of lager te vergunnen dan de normwaarde 
valt? 

Antwoord:
Ja, het Activiteitenbesluit geeft de mogelijkheid om maatwerk op te stellen. Maatwerk 
kan een hogere of lagere waarde zijn. Het opstellen van maatwerk is een 
gebruikelijke werkwijze als een standaardregel uit het Activiteitenbesluit niet goed 
toepasbaar is op een activiteit. Deze mogelijkheid bestaat ook bij een vergunning en 
heet dan ook maatwerkvoorschrift.

4.
Wordt de mogelijkheid om naar boven af te wijken en dus hogere 
geluidsnormen toe te staan overwogen door het college?

Antwoord:
Nee, het college overweegt niet om hogere geluidsnormen toe te staan dan in de 
vergunning van 21 januari 2020 zijn opgenomen. 
Voor de zuidzijde schrijft de vergunning 50 dB(A) voor. Daar wordt niet van 
afgeweken. De uitstraling van geluid van het transformatorstation richting de noord-, 
oost- en westzijde, waar wel woningen en gevoelige objecten staan, ligt onder de de 
40dB(A) en ligt daarmee onder de grenzen van het Activiteitenbesluit.

5.  
Wordt voor de zuidzijde van het transformatorstation afgeweken en op welke 
norm wordt de hoogte van waarden dan gebaseerd? 

Antwoord:
Nee, er wordt niet afgeweken voor de zuidzijde. (zie ook de beantwoording van 
vraag 4) 

6.
Is de gemeente het bevoegd gezag in deze of de provincie?

Antwoord:
De gemeente is het bevoegd gezag in deze.

7.
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?

Antwoord:
Niet van toepassing, zie antwoord vraag 6. 
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8.
Hoe staat het mogelijk door de ODIJ te nemen hogere waarde besluit nu in 
verhouding met de oproep van de raad om juist het geluid te beperken en er 
alles aan te doen?

Antwoord:
De beslissing van TenneT om het transformatorstation te voorzien van vier muren en 
een dak zorgt voor minder geluidsoverlast en komt daarmee tegemoet aan de 
oproep van de raad. De ODIJ stelt dus ook geen hogere waarde besluit voor. 

9.
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?

Antwoord:
Nee, er volgt geen verzoek voor het opstellen van een regioadvies voor de trafo voor 
HKwB. 

Het ministerie heeft in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschreven dat een 
(relatief) kleine uitbreiding van “het transformatorstation aan de Zeestraat”, minder 
extra ruimte vraagt dan een geheel nieuw transformatorstation voor HKwB. 
Bovendien voorkomt het de aanleg van een extra kabeltracé door de stad. Het 
ministerie heeft daarom geen realistische alternatieven gevonden voor de locatie van 
de trafo’s voor HKwB. Het gevraagde regioadvies is daarom beperkt tot de keuze 
voor het kabeltracé. 
 

Ervan uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. E.R. Loenen drs. M.E. Smit

Bijlagen: 

INT-20-55482:  
Memo ‘Toelichting Activiteitenbesluit en uitwerking procedure Transformatorstation’ 
heeft TenneT voor dit doel aangeleverd.

INT-20-55628 Transformatorstation gewijzigde tekening
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