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1 I n l e i d i n g

Wibaut  is  voornemens  aan  de  Westelijke  Randweg  1  te  Overveen  een
appartementencomplex  ten  behoeve  van  circa  105  woningen  te  realiseren.  In  figuur  1.1
wordt de ligging van het plangebied weergegeven.

f1.1 Ligging plangebied (bron luchtfoto: Google Earth)

De beoogde ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan ’Overveen 2013’,
dat door de gemeenteraad van gemeente Bloemendaal op 27 juni 2013 is vastgesteld. Om de
ontwikkeling  planologisch  juridisch  mogelijk  te  maken  zal  een  planologische  procedure
moeten worden doorlopen. Hiertoe dient gemotiveerd te worden dat de realisatie van het
plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
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Direct  grenzend  aan  het  plangebied  is  een  bestaand  transformatorstation  van  Liander
aanwezig.  Daarnaast  wordt  in  de  toekomst  een  nieuw 50/10-kV transformatorstation met
10 kV-vleugel gerealiseerd. Bij de nieuwbouw van woningen op relatief korte afstand van het
transformatorstation  dient  rekening  gehouden  te  worden  met  de  aspecten  geluid  en
veiligheid. In deze notitie is de kans op brandoverslag vanuit de transformatorstations naar
de woningen beschouwd.

Onderstaande figuren tonen het voorziene woongebouw en de bebouwing van Liander.

f1.2 3D-model met het voorziene woongebouw (rechts), het bestaande transformatorstation (linksboven) en de voorziene 

nieuwbouw van Liander (lagere deel links onder)

f1.3 Voorziene nieuwbouw transformatorstation Liander (geel)

Voorliggende notitie behandelt het wettelijk kader en de consequenties vanuit het aspect
brandveiligheid.  Hierbij  wordt  het risico op brandoverslag  vanuit  de transformatorstations
van Liander richting het woongebouw beschouwd.
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2 W e t t e l i j k  k a d e r  

Het Bouwbesluit  2012 vereist  dat een gebouw wordt ingedeeld in brandcompartimenten.
Een  brandcompartiment  is  bedoeld  als  maximaal  uitbreidingsgebied  voor  een  brand.  Bij
brand in een brandcompartiment dient voorkomen te worden dat deze brand zich binnen
korte tijd kan uitbreiden naar een ander brandcompartiment. Hiertoe wordt een eis gesteld
aan  de  weerstand  tegen  branddoorslag  en  brandoverslag  (WBDBO-eis).  De  WBDBO-eisen
gelden ook naar aangrenzende percelen.

In  de  bestaande  situatie  mag  ervan  uitgegaan  worden  dat  het  bestaande
transformatorstation  aan  de  WBDBO-eisen  voldoet.  Omdat  door  de  voorgenomen
ontwikkeling echter de bestemming wijzigt, dient opnieuw beschouwd te worden of nog aan
de  WBDBO-eisen  wordt  voldaan.  Voor  bestaande  bouw  geldt  een  WBDBO-eis  van
20 minuten. Echter, in de bouwvergunning van het transformatorstation kan een hogere eis
gesteld zijn, tot ten hoogste 60 minuten. Omdat hierover geen gegevens voorhanden zijn, is
als conservatieve aanname uitgegaan van de nieuwbouw-eis (zonder reductie).

Voor  de  voorziene  ontwikkeling  op  het  terrein  van  Liander  geldt  dat  deze,  net  als  het
woongebouw,  niet  past  binnen  het  vigerende  bestemmingsplan.  Qua  invulling  van  de
WBDBO-eisen  van  deze  ontwikkeling  naar  het  perceel  van  het  woongebouw  zijn  twee
situaties mogelijk, afhankelijk van de procedurele tijdsvolgorde:

A) De voorziene ontwikkeling van Liander wordt planologisch gezien  eerder  goedgekeurd
door het bevoegd gezag dan die van het woongebouw.
In  dit  geval  heeft  het  terrein  aan  de  zuidzijde  van  deze  ontwikkeling  nog  geen
bouwbestemming. Liander hoeft dan dus geen rekening te houden met WBDBO-eisen
naar het (toekomstige) perceel van het voorziene woongebouw. Indien voorzieningen
nodig zijn om brandoverslag vanaf de ontwikkeling van Liander te voorkomen, moeten
deze gerealiseerd worden door de eigenaar van het perceel van het woongebouw.

B) De voorziene  ontwikkeling van Liander  wordt  planologisch  gezien  later  goedgekeurd
door het bevoegd gezag dan die van het woongebouw.
In dit geval dient bij de ontwikkeling van Liander rekening gehouden te worden met de
geldende WBDBO-eisen ten opzichte van de nieuwe perceelgrens. Hiervoor benodigde
voorzieningen dienen door Liander te worden genomen.

Een  WBDBO-eis  kan  ingevuld  worden  door  brandwerende  scheidingen  en/of  voldoende
afstand tussen brandcompartimenten. In het laatste geval dient de warmtestraling ter plaatse
van het aangrenzende brandcompartiment bij brand voldoende laag te blijven (≤ 15 kW/m²).

Bij  beschouwing van de  WBDBO-eis  naar  aangrenzende percelen dient  de  warmtestraling
bepaald te worden ten opzichte van een identiek gebouw gespiegeld ten opzichte van de
perceelgrens.  Er  wordt  dus  niet  naar  het  daadwerkelijke  gebouw  op  het  aangrenzende
perceel  gekeken  en  de  waarnemingsafstand  is  tweemaal  de  afstand  van  het
brandcompartiment  tot  de  perceelgrens.  De  ontvangen  warmtestraling  wordt  bepaald
volgens NEN 6068+C1:2016.
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3 B e o o r d e l i n g

Onderstaande figuren geven de situatie weer ter plaatse van de transformatorstations met de
relevante afstanden.

Voor de bepaling van de aanwezige WBDBO vanaf de transformatorstations naar de beoogde
ontwikkeling  is  de  afstand  tot  de  perceelgrens  bepalend.  Voor  het  bestaande
transformatorstation  is  dit  6,5  m,  waarmee  de  beoordelingsafstand  conform  Bouwbesluit
gelijk wordt aan 2 x 6,5 = 13 m (spiegelsymmetrie beginsel). De voorziene nieuwbouw van
Liander  is  vrij  dicht  bij  de  (nieuwe)  perceelgrens  voorzien  (afstand  ca.  2  m).  De
beoordelingsafstand is hier dus ca. 4 m).

f3.1 Situatietekening met afstanden van transformatorstation tot perceelgrens en beoogde ontwikkeling

3.1 B e s t a a n d  t r a n s f o r m a t o r s t a t i o n

Voor de bepaling van de aanwezige WBDBO is ook de eventuele brandwerendheid van de
aanwezige zuidgevel  van de transformatorstations van belang. Op onderstaande foto is te
zien dat deze voor het bestaande station steenachtig is, maar dat enkele deuren aanwezig
zijn. Als conservatieve aanname is ervan uitgegaan dat de gehele gevel niet brandwerend is.
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f3.2 Luchtfoto transformatorstation met zicht op de aan de beoogde ontwikkeling grenzende gevel (Bron: CycloMedia 

StreetSmart)

Met  het  op  NEN  6068  gebaseerde  programma  P-Integraal  v6.1p is  de  benodigde  afstand
bepaald  om  te  voldoen  aan  de  gestelde  WBDBO-eis  van  60  minuten  vanaf  het
transformatorstation naar de beoogde nieuwbouw.

Een  transformatorstation  heeft  conform  het  Bouwbesluit  de  gebruiksfunctie  lichte
industriefunctie.  Hiervoor  heeft  NEN  6068  een  specifiek  model,  waarbij  er  voor
niet-brandwerende  gevels  van  uitgegaan  wordt  dat  deze  geheel  bezwijken  en  zich  een
stralend hittevlak ter grootte van de halve gevelhoogte ontwikkelt.

Randvoorwaarde hierbij is een minimale afstand van 5 m (om convectieve warmteoverdracht
te  voorkomen)  en  een  maximale  gebouwhoogte  van  15  m.  Voor  het  bestaande
transformatorstation  wordt  hieraan  voldaan  (maximale  gebouwhoogte  ca.  9  m,  zoals
opgemeten in Cyclomedia StreetSmart).

Voor het bestaande transformatorstation zijn in de bijlage de resultaten, invoergegevens en
het geschematiseerde geometrisch model bijgevoegd.

Uit  de  resultaten  blijkt  dat  de  15  kW/m²-contour  aan  de  zuidzijde  van  het
transformatorstation gelegen is op 6,3 m afstand:

Dit betekent dat de perceelgrens van de beoogde ontwikkeling gelegen mag zijn op niet
minder dan 6,3 / 2 = 3,2 m van de gevel van het transformatorstation. Met een voorziene
afstand van 6,5 m (zie figuur 3.1) wordt hieraan dus ruimschoots voldaan.
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3.2 V o o r z i e n e  n i e u w b o u w  L i a n d e r

De  voorziene nieuwbouw  van Liander is  op minder dan 5 m afstand van de perceelgrens
gelegen.  Bij  een  dergelijk  korte  afstand  treedt  brandoverslag  door  vlamcontact  op
(convectief warmtetransport). Hiervoor zijn derhalve voorzieningen noodzakelijk. Hier kan op
meerdere wijzen invulling aan worden gegeven:
1. gevel nieuwbouw Liander brandwerend uitvoeren;
2. brandwerende voorziening op het perceel van het woongebouw;
3. gedeelte  van  het  perceel  van  het  woongebouw  bestemmen  als  "niet  bestemd  voor

bebouwing".

Optie 1 is het meest eenvoudig: als de nieuwbouw van Liander met een blinde steenachtige
zuidgevel  zonder  deuren  of  roosters  (of  anders  met  brandwerende  producten)  wordt
uitgevoerd,  kan  hier  al  goed  aan  worden  voldaan.  Optie  2  houdt  feitelijk  in  dat  een
stralingsscherm wordt geplaatst op het perceel van het woongebouw. Deze optie is o.i. niet
realistisch. Optie 3 legt feitelijk de voorziene situatie juridisch vast. In de huidige plannen is
nabij  de  grens  van  het  perceel  van  het  woongebouw  geen  bebouwing  voorzien  maar
parkeerplaatsen.  Het  moet  dan  bestemmingsplantechnisch  of  contractueel  wel  worden
vastgelegd dat hier ook in de toekomst niet wordt gebouwd.

3.3 B e r e i k b a a r h e i d  b r a n d w e e r

Door  omwonenden  zijn  vragen  gesteld  met  betrekking  tot  de  bereikbaarheid  van  de
oostzijde van het voorziene woongebouw voor de brandweer. Dit aspect dient meegenomen
te  worden  bij  het  ontwerp  van  het  woongebouw.  In  overleg  met  de  brandweer  dient
beschouwd te worden of/welke voorzieningen hiertoe nodig zijn. Het kan bijvoorbeeld nodig
zijn dat het gebouw van droge blusleidingen wordt voorzien of een brandkraan op eigen
terrein  dient  te  worden  gerealiseerd  of  extra  brandwerende  voorzieningen  worden
aangebracht.  Een en ander is  sterk afhankelijk van het aanvalsplan van de brandweer.  Dit
stelt echter geen eisen aan de positionering van het woongebouw, maar is met technische
voorzieningen goed oplosbaar.

4 C o n c l u s i e

Met de voorziene positionering van de beoogde ontwikkeling met de perceelgrens op 6,5 m
van  het  bestaande  transformatorstation  wordt  ruimschoots  voldaan  aan  de  geldende
WBDBO-eis vanuit het bestaande transformatorstation naar de nieuwbouw.

Voor de  voorziene ontwikkeling van Liander (nieuw te bouwen transformatorstation) geldt
dat dit  dusdanig dicht bij  de perceelgrens ligt  dat hier  voorzieningen nodig zijn.  Of deze
voorzieningen  door  Liander  of  op  het  perceel  van  het  woongebouw  genomen  moeten
worden, hangt af  van de volgorde van planologische goedkeuring van beide plannen.  De
mogelijkheden zijn beschreven in 3.2.

Voor de positionering van de bebouwing binnen de gestelde perceelgrenzen gelden binnen
de behandelde context geen eisen.
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De aanwezigheid van het transformatorstation vormt dus geen beperking voor de realisatie
van de beoogde ontwikkeling. Dit houdt in dat er geen brandwerende voorzieningen aan het
transformatorstation benodigd zijn voor de realisatie van de beoogde ontwikkeling.

Opgemerkt  wordt  dat  alleen  de  WBDBO-eis  vanuit  het  bestaande  transformatorstation  is
behandeld.  De WBDBO-eis  vanuit  het  te  realiseren  gebouw naar  het  transformatorstation
dient tevens beschouwd te worden.  Dit valt  buiten de reikwijdte van dit  onderzoek en is
afhankelijk van de brandcompartimentering en uitvoering van de nieuwbouw.

Zoetermeer,
Deze notitie bevat 7 pagina's en 1 bijlage.

O 16050-7-NO-002 7



B i j l a g e  1

B r a n d o v e r s l a g

O 16050-7-NO-002   1. 1



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : O16050

Project     : Westelijke Randweg 1 te Overveen

Variant     : Brandoverslag trafostation -> Nieuwbouw

Bestand   : \\pz-fl01.zoetermeer.peutz.local\P02\Projecten\O\O 16050 Omgevingsaspecten transformatie Westelijke Randweg 1 te Overveen\berekeningen\Brandveiligheid\Brandoverslag trafogebouw naar nieuwbouw.NPR

Bestandsdatum : 01-05-2019 17:26:34

Print datum : 01-05-2019 17:27:16

Brandoverslag trafostation -> Nieuwbouw : 1

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Peutz bv

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie CommentaarRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie

@ Trafo50kV to_0 Tegenover Ok0.00 0.00 -6.29 0.0 15.06068_2016



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : O16050

Project     : Westelijke Randweg 1 te Overveen

Variant     : Brandoverslag trafostation -> Nieuwbouw

Bestand   : \\pz-fl01.zoetermeer.peutz.local\P02\Projecten\O\O 16050 Omgevingsaspecten transformatie Westelijke Randweg 1 te Overveen\berekeningen\Brandveiligheid\Brandoverslag trafogebouw naar nieuwbouw.NPR

Bestandsdatum : 01-05-2019 17:26:34

Print datum : 01-05-2019 17:27:16

Brandoverslag trafostation -> Nieuwbouw : 2

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Peutz bv

BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep Hoog Gereduceerd Nivo Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

Trafo50kV 1.00 1.00 9.00 Nee 0.00 60 0.00 g1 g2 g3 g4



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : O16050

Project     : Westelijke Randweg 1 te Overveen

Variant     : Brandoverslag trafostation -> Nieuwbouw

Bestand   : \\pz-fl01.zoetermeer.peutz.local\P02\Projecten\O\O 16050 Omgevingsaspecten transformatie Westelijke Randweg 1 te Overveen\berekeningen\Brandveiligheid\Brandoverslag trafogebouw naar nieuwbouw.NPR

Bestandsdatum : 01-05-2019 17:26:34

Print datum : 01-05-2019 17:27:16

Brandoverslag trafostation -> Nieuwbouw : 3

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Peutz bv

GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

g1 .00 .00 47.80 .00 9.00 90.00 .00 .000

g2 47.80 .00 47.80 16.40 9.00 90.00 .00 .000

g3 47.80 16.40 .00 16.40 9.00 90.00 .00 .000

g4 .00 16.40 .00 .00 9.00 90.00 .00 .000



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : O16050

Project     : Westelijke Randweg 1 te Overveen

Variant     : Brandoverslag trafostation -> Nieuwbouw

Bestand   : \\pz-fl01.zoetermeer.peutz.local\P02\Projecten\O\O 16050 Omgevingsaspecten transformatie Westelijke Randweg 1 te Overveen\berekeningen\Brandveiligheid\Brandoverslag trafogebouw naar nieuwbouw.NPR

Bestandsdatum : 01-05-2019 17:26:34

Print datum : 01-05-2019 17:27:16

Brandoverslag trafostation -> Nieuwbouw : 4

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Peutz bv

OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

to_0 .00 .00 47.80 4.50 .00 .00 Opgaand g1 Trafo50kV



Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand   : \\pz-fl01.zoetermeer.peutz.local\P02\Projecten\O\O 16050 Omgevingsaspecten transformatie Westelijke Randweg 1 te Overveen\berekeningen\Brandveiligheid\Brandoverslag trafogebouw naar nieuwbouw.NPR

Print datum : 01-05-2019 17:27:16

Pintegraal versie : V6.1p  © PeutzData 2001, 2017
Licentie : Peutz bv Brandoverslag trafostation -> Nieuwbouw : 5
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