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notitie   

    

aan Gemeente Bloemendaal van Winette de Wolf 

t.a.v. San van der Zeijden telefoon 0251-263814 

datum 30-3-2020   

onderwerp Advies plan 1828' (Westelijke Randweg 1 te Overveen) – aanvulling thema bedrijven en milieuzonering 

4x40MVA transformatorstation 

 

 

Gemeente Bloemendaal heeft Omgevingsdienst IJmond gevraagd ten behoeve van plan 1828 

(Westelijke Randweg 1 te Overveen) aanvullend te adviseren inzake het aanwezige transformator 

station in relatie tot realisatie van gevoelige functies. In deze notitie doen wij verslag van onze 

bevindingen. 

 

Bedrijven en milieuzonering – 4x40MVA transformatorstation 

Algemeen 

Het aspect bedrijven en milieuzonering gaat in op de invloed die bedrijven kunnen hebben op hun 

omgeving. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie ten opzichte van 

milieugevoelige functies (zoals wonen) krijgen en dat nieuwe gevoelige functie op een verantwoorde 

afstand bedrijven gesitueerd worden. Milieuzonering kijkt dus twee kanten op. Deze afstand is 

afhankelijk van milieubelasting die de bedrijfsactiviteiten met zich mee brengen.  Naast woningen zijn 

ook ziekenhuizen scholen en verblijfsrecreatie als milieugevoelig aan te merken.  

 

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie te weten geluid, geur, 

gevaar en stof. De mate waarin de milieuaspecten gelden en waaraan de milieucontour wordt 

vastgesteld, is voor elk type bedrijvigheid verschillend. De 'Vereniging van Nederlandse Gemeenten' 

(VNG) geeft sinds 1986 de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' uit. In deze publicatie is een lijst 

opgenomen met richtafstanden aan te houden tussen een gevoelige bestemming en milieubelastende 

activiteiten. De richtafstanden hangen samen met gebiedskenmerken. Het is mogelijk om door middel 

van maatregelen overlast te beperken en daardoor af te wijken van de afstanden. In dit geval zal 

aangetoond moeten worden welke maatregelen worden genomen om de overlast te beperken. Aan de 

hand hiervan kan dan gemotiveerd worden afgeweken van de standaard adviesafstanden.  

 

Het belang van milieuzonering wordt steeds groter aangezien functiemenging steeds vaker voorkomt. 

Hierbij is het motto: 'scheiden waar het moet, mengen waar het kan'. Het scheiden van 

milieubelastende en milieugevoelige bestemmingen dient twee doelen:  

 het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij 

gevoelige bestemmingen; 

 het bieden van voldoende zekerheid aan de milieubelastende activiteiten (bijvoorbeeld bedrijven) 

zodat zij de activiteiten duurzaam, en binnen aanvaardbare voorwaarden, kunnen uitoefenen.  
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Planspecifiek 

Op onderstaand kaartje uit ruimtelijkeplannen.nl wordt de planologische situatie weergegeven: 

 

De locatie wordt aan de noordzijde 

begrensd door een 

transformatorstation (totaal huidig en 

toekomstig vermogen ongeveer 160 

MVA). Aan de oostzijde bevindt zich 

het doorgaande spoor. Aan de 

westzijde bevindt zich de Westelijke 

randweg. Aan de zuidzijde bevindt 

zich de bestemming ‘recreatie’ 

(volkstuinen). 

 

Geconcludeerd wordt dat vanwege de 

functiemenging in de omgeving van 

de planlocatie en de directe ligging 

naast het spoor en de westelijke 

randweg, de omgeving als ‘gemengd 

gebied’ wordt aangemerkt.1 

 

Dit betekent dat de richtafstanden uit 

de VNG handleiding met één stap 

mogen worden verlaagd. 

 

In de VNG handleiding wordt de 

bedrijfsfunctie ‘transformatorstation’ letterlijk benoemd. In onderstaande tabel worden de 

bijbehorende richtafstanden weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

Deze activiteit wordt als categorie 3.2 bestempeld waarbij een richtafstand geldt van 100 meter. De 

richtafstand mag met één stap worden verlaagd waardoor een richtafstand geldt van 50 meter. 

De planlocatie is direct ten zuiden van de planlocatie gelegen en bevindt zich binnen de richtafstand 

van zowel het hinderaspect geluid als het hinderaspect gevaar. 

Door middel van hinderonderzoek moet worden onderzocht of het tranformatorstation wordt gehinderd 

in de bedrijfsvoering door realisatie van gevoelige functies. Andersom geldt dat moet worden 

onderzocht of ter plaatse van de planlocatie sprake is van een aanvaardbaar woon en leefklimaat. Op 

basis van het voorgaande vormt het aspect milieuzonering daarom een belemmering voor het initiatief 

en is geen sprake van een goede ruimtelijke ordening. 

                                                           
1 Zie onder andere ABRvS 14 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3726 

Omschrijving Afstanden in meters  

 Geur Stof Geluid Gevaar 

Grootste 

afstand Categorie 

Elektriciteitsdistributiebedrijven 

met transformatorvermogen: 

100 - 200 MVA 0 0 100 50 100 3.2 


