
 

Bijlage 1 Nota van beantwoording 
 

In het kader van het bepaalde in artikel 3.1.1. Bro heeft vanaf 8 maart 2012 gedurende 6 weken het overleg ten behoeve van het voorontwerp-

inpassingsplan Transformatorstation Vijfhuizen plaatsgevonden. Het voorontwerp-inpassingsplan is toegezonden aan de volgende instanties: 

− Rijkswaterstaat Noord Holland 

− Provincie Noord-Holland 

− Gemeente Haarlemmermeer 

− Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

− Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

De volgende instanties hebben een reactie ingediend:  

− Rijkswaterstaat Noord-Holland 

− Provincie Noord-Holland 

− Gemeente Haarlemmermeer 

− Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

In de navolgende tabel zijn de vooroverlegreacties samengevat en voorzien van een reactie van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie. In de laatste kolom van de tabel is aangegeven in hoeverre de reactie aanleiding geeft tot aanpassing van het inpassingsplan.  

 

Instantie Samenvatting van de reactie Reactie van het Ministerie Planaanpassing 

Rijkswaterstaat Noord-

Holland 

Het voorontwerp rijksinpassingsplan geeft geen 

aanleiding tot opmerkingen. 

Het ministerie neemt de mededeling 

voor kennisgeving aan.  

De reactie leidt niet tot 

aanpassing van het ontwerp- 

inpassingsplan. 

Provincie Noord-Holland Artikel 5.3 ‘kwetsbare objecten’: welke objecten 

zijn kwetsbaar? 

De zinsnede met betrekking tot 

‘kwetsbare objecten’ in artikel 5.3 is 

onjuist. De term ‘kwetsbare 

objecten’ heeft betrekking op 

kwetsbare objecten uit het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen 

(hierna: Bevi). 

Hoogspanningsleidingen vallen niet 

onder de werking van het Bevi.  

In de magneetveldzone zijn geen 

gevoelige bestemmingen 

toegestaan. Het inpassingsplan 

maakt deze bestemmingen echter 

niet mogelijk.  

De zinsnede met betrekking tot 

‘kwetsbare objecten’ in artikel 5.3 

is geschrapt. 



 

Om deze redenen is de 

desbetreffende zinsnede geschrapt.  

Artikel 5.4 sub d: aanlegvergunning moet zijn 

omgevingsvergunning, burgemeester en 

wethouders moeten advies inwinnen. Artikel 5.3 

spreekt van bevoegd gezag, hetgeen niet 

consistent is. 

Artikel 5.4 sub d van de regels is 

aangepast. Het woord 

‘aanlegvergunning’ is aangepast in 

‘omgevingsvergunning’. Ook de 

zinsnede ‘burgemeester en 

wethouders’ is aangepast in 

‘bevoegd gezag’. Met de 

inwerkingtreding van de Wet 

algemene bepalingen 

omgevingsrecht kunnen 

verschillende bestuursorganen het 

bevoegde gezag zijn.  

Artikel 5.4 sub d van de regels is 

aangepast. Het woord 

‘aanlegvergunning’ is aangepast 

in ‘omgevingsvergunning’. Ook de 

zinsnede ‘burgemeester en 

wethouders’ is aangepast in 

‘bevoegd gezag’. 

Pagina 7, 1e alinea gaat uit van in gebruik nemen 

van het transformatorstation in 2014, op 

bladzijde 10, 1e alinea staat 2013 

De planning heeft vertraging 

ondergaan, door de ontwikkelingen 

rond de ‘Noordring’. De huidige 

inzichten zijn dat het 

transformatorstation begin 2015 in 

gebruik wordt genomen.  

De toelichting op pagina 7 en 9 is 

aangepast.  

 

Pagina 5 bevat een afbeelding van het 

toekomstige transformatorstation welke 

(mogelijk) een vertekend beeld geeft. Immers, 

de omliggende gronden worden als 

bedrijventerrein ontwikkeld en tevens wordt een 

nieuwe verkeersstructuur aangelegd. De 

gemeente  verzoekt om een andere, aangepaste 

afbeelding op te nemen.  

Het beeldmateriaal op thans pagina 

4 zal worden verduidelijkt.  

Aan de toelichting is een 

overzichtkaartje toegevoegd, 

waaruit de ruimtelijke context van 

de locatie blijkt. 

Op pagina 7 onder “Nut en noodzaak” is 

aangegeven dat het nieuwe transformatorstation 

medio 2014 in gebruik wordt genomen, terwijl op 

pagina 10 over “medio 2013” wordt gesproken. 

De planning heeft vertraging 

ondergaan, door de ontwikkelingen 

rond de ‘Noordring’. De huidige 

inzichten zijn dat het 

transformatorstation begin 2015 in 

gebruik wordt genomen.  

De toelichting in paragraaf 1.3 

Nut en noodzaak is aangepast.  

 

Gemeente 

Haarlemmermeer 

Paragraaf 2.2 is grotendeels gekopieerd uit het 

vorige voorontwerpinpassingsplan (d.d. 28 mei 

2010), doch het plangebied is gewijzigd. De tekst 

De discrepantie schuilt in de passage 

van paragraaf 2.2 (thans paragraaf 

4.2) die verwijst naar de realisatie 

Paragraaf 4.2 van de toelichting is 

aangepast.  



 

in paragraaf 2.2 sluit zodoende niet aan op het 

huidige inpassingsplan. 

van een rij bomen. Dat zinsdeel 

dient verwijderd te worden.  

Op de afbeelding op pagina 9 (terreinindeling) is 

een hoogspanningsmast aangegeven. Voor zover 

wij kunnen nagaan komt deze binnen het 

plangebied te staan op gronden met een 

bestemming “Bedrijf - Nutsbedrijf”. Echter, de 

bouwregels van deze bestemming staan een mast 

zoals afgebeeld niet toe. 

De hoogspanningsmasten zijn niet 

opgenomen in het inpassingsplan 

voor het Transformatorstation 

Vijfhuizen maar in het 

inpassingsplan voor de ‘Noordring’. 

De masten zijn dan ook niet 

geregeld op de verbeelding en in de 

bouwregels van het inpassingsplan.  

De reactie leidt niet tot 

aanpassing van het ontwerp-

inpassingsplan.  

Op pagina 11 (paragraaf 3.2.4) wordt ingegaan 

op de Nota Ruimte (2006), terwijl op pagina 12 

een tekst over de Ontwerp Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte is opgenomen. 

Inmiddels is de genoemde structuurvisie 

vastgesteld, zodat de betreffende paragrafen / 

teksten aangepast dienen te worden. 

De structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 

vastgesteld. Deze vervangt de Nota 

Ruimte. In relatie tot het 

onderhavige inpassingsplan bevat de 

vastgestelde versie van de SVIR 

geen wijzigingen ten opzichte van de 

ontwerpversie. Het SEV III blijft als 

uitwerking van de SVIR bestaan 

(pagina 91 SVIR).  

Paragraaf 3.2.4 Nota Ruimte is 

verwijderd uit de toelichting.  

De laatste alinea op pagina 12 behoeft nadere 

verduidelijking, aangezien gesteld wordt dat de 

toegestane bouwhoogte groter is dan toegestaan 

in het LIB, terwijl het LIB evenals de Wet 

luchtvaart in acht moeten worden genomen. Het 

afwijken van het LIB kan, strikt genomen, enkel 

door middel van een omgevingsvergunning ex 

artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 en 3 van de Wabo 

(artikel 8.9 Wet luchtvaart). 

Ingevolge het LIB geldt voor het 

plangebied een beperking van de 

maximale bouwhoogte oplopend van 

10 meter tot en met 20 meter ten 

opzichte van -4 NAP. De bouwregels 

in het plan zijn hierop afgestemd, zij 

het dat voor bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, in incidentele 

gevallen een maximale bouwhoogte 

van 22 meter ten opzichte van NAP 

is toegestaan. Dit betreft het 

afspanportaal en een aantal over het 

terrein verspreide bliksempieken. 

Voor die incidentele afwijkingen van 

de hoogtemaxima is voorafgaande 

instemming verkregen van de  

inspectie voor Leefomgeving en 

De bouwhoogten in het 

inpassingsplan zijn afgestemd op 

het Luchthavenindelingbesluit. zij 

het dat voor bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, in incidentele 

gevallen een maximale 

bouwhoogte van 22 meter ten 

opzichte van NAP is toegestaan. 



 

Transport, daarmee is het doel van 

het LIB, het beschermen van de 

luchtvaartveiligheid, geborgd. 

Middels de noodzakelijke verklaring 

van geen bewaar als bedoeld in 

artikel 8.9 van de Wet luchtvaart 

geeft de Staatsecretaris van I&M aan 

dat het 380/150 kV 

transformatorstation geen gevolgen 

heeft voor het vliegverkeer op de 

luchthaven Schiphol. 

In de paragrafen 3.3 en 3.4 (pagina 14) wordt 

heel summier ingegaan op het van toepassing 

zijnde provinciale en gemeentelijk beleid. Wij 

stellen voor om deze teksten uit te breiden en (in 

ieder geval) aan te geven welke uitgangspunten 

van deze beleidsstukken aan de orde zijn. 

Bij de opstelling van het 

inpassingsplan is het gemeentelijke 

beleid verkend, voor zover dat 

betrekking heeft op het plangebied. 

Gebleken is dat het inpassingsplan 

de beoogde ontwikkelingen in en 

nabij het gebied niet belemmerd of 

doorkruist. 

De reactie leidt niet tot 

aanpassing van het ontwerp-

inpassingsplan. 

In paragraaf 4.3 (pagina 16) wordt aandacht 

besteed aan het aspect “overstromingsgevaar”. 

Niet duidelijk wordt tot welke conclusie(s) de 

uitgevoerde onderzoeken leiden; is een 

aanpassing van het huidige peil noodzakelijk? 

Als aanleghoogte wordt geadviseerd 

minimaal 0,50 meter boven de 

maatgevende waterstand aan te 

houden vanwege spatwater en 

dergelijk. Bij een 

overschrijdingskans van meer dan 

1:4000 jaar hoort daardoor een 

aanbevolen installatie hoogte van 

NAP -2,1 meter. Dit is 0,50 meter 

boven het maximale waterpeil van 

NAP -2,6 meter bij station Vijfhuizen 

met overschrijdingskans van meer 

dan 1:4000 jaar, als gevolg van 

dijkdoorbraak van een kade langs de 

ringvaart van de Haarlemmermeer. 

Het bestaande maaiveld met huidige 

hoogte van NAP – 4,2 meter, wordt 

opgehoogd met zand naar een 

De reactie leidt niet tot 

aanpassing van het ontwerp-

inpassingsplan. 



 

hoogte van NAP – 3,2 meter. De 

onderzijde van de isolatoren worden 

op aanrakingsvrije hoogte geplaatst 

op +2,75 meter ten opzichte van het 

maaiveld. Dit resulteert tot een 

hoogte van NAP – 0,45 meter, ruim 

boven de advieshoogte van NAP – 

2,1 meter. Met andere woorden, de 

gronden waarop de installatie wordt 

gebouwd worden opgehoogd. Op 

deze wijze wordt voldaan aan de 

normen ten aanzien van 

overstromingsgevaar. 

In paragraaf 4.4 (pagina 16) staat dat een aantal 

onderzoeken is uitgevoerd. Wij achten deze 

onderzoeken van belang om de teksten over de 

milieuaspecten te kunnen beoordelen, doch wij 

hebben deze niet ontvangen. Enkel het 

akoestisch onderzoek (rapportnummer FA 19393-

2-RA d.d. 10 oktober 2011) is ons bekend. 

De onderhavige onderzoeken zullen 

bij het ontwerp-inpassingsplan ter 

inzage gelegd worden.  

 

De reactie leidt niet tot 

aanpassing van het 

ontwerpinpassingsplan. 

Op pagina 18 bovenaan wordt gesproken over 

een bestemming “industrie”. Deze bestemming 

wordt echter niet mogelijk gemaakt. 

De benaming ‘bestemming industrie’ 

kan tot misverstanden aanleiding 

geven. Bedoeld is de functie 

bedrijventerrein. aangepast in de 

bestemming ‘Bedrijf – Nutsbedrijf’.  

De toelichting wordt aangepast 

door de woorden ‘bestemming 

industrie’ te vervangen door ‘de 

functie bedrijventerrein’. 

 

In paragraaf 4.9 (pagina 19/20) is aangegeven 

dat voor het transformatorstation geen 

zoneringsplicht in het kader van de Wet 

geluidhinder geldt. Zodoende zal het 

transformatorstation na aanpassing van de 

geluidszone geen onderdeel uitmaken van het 

gezoneerde industrieterrein.  

Hoewel terecht gesteld wordt dat voor het 

transformatorstation geen zoneringsplicht geldt, 

achten wij het ongewenst dat de gronden van het 

transformatorstation geen onderdeel van het 

gezoneerde industrieterrein uitmaken. Immers, 

Er wordt uitgegaan van het huidige 

planologische regime. Het 

inpassingsplan heeft betrekking op 

het rijksbelang van een goede 

elektriciteitsvoorziening. Het dient 

zich strikt te beperken tot dat doel.  

Met de vaststelling van dit 

inpassingsplan ontstaat geen 

zoneringsplichtig industrieterrein in 

de zin van de Wet geluidhinder. Dit 

plan voorziet immers niet in de 

mogelijkheid van vestiging van een 

De reactie leidt niet tot 

aanpassing van het ontwerp-

inpassingsplan. 



 

de door ons berekende, nieuwe geluidszone is 

inmiddels (gedeeltelijk) planologisch vastgelegd 

in onze buurgemeente Haarlemmerliede- 

Spaarnwoude. Daarbij is uitgegaan van een 

invulling van De Liede West met zogenaamde 

‘grote’ lawaaimakers. Dat het 

transformatorstation niet als zodanig wordt 

aangemerkt, hoeft verder niet te betekenen dat 

de gronden niet bij het gezoneerde 

industrieterrein kunnen horen. Het komt namelijk 

vaker voor dat op gronden bestemd als 

industrieterrein ook bedrijven aanwezig zijn die 

niet onder de zoneringsplicht vallen. Ten slotte 

levert het bestemmen van de gronden als 

industrieterrein geen nadelen voor het 

transformatorstation op; de berekende 

geluidsproductie valt binnen de normen. Dit in 

tegenstelling tot het ‘oude’ 

voorontwerpinpassingsplan, waarin het 

transformatorstation veel dichter op de 

Spaarnwouderweg werd toegestaan.  

Kortom, wij vinden het van belang dat de 

gronden onderdeel uitmaken van het gezoneerde 

industrieterrein en verzoeken u om dit aan te 

passen. 

inrichting als bedoeld in artikel 1 van 

die wet. Het is dus niet mogelijk in 

het kader van de vaststelling van dit 

inpassingsplan te voorzien in een 

geluidzone. Dit laat overigens 

onverlet dat als gevolg van de 

ruimtelijke ontwikkelingen zoals 

voorzien in het ontwerp-

bestemmingsplan “De Liede” de 

gronden waarop dit inpassingsplan 

betrekking heeft onderdeel kunnen 

gaan uitmaken van een 

industrieterrein waarvoor een 

dergelijke zoneringsplicht wel zal 

gelden. De geluidzonering zal dan in 

het kader van de vaststelling van dat 

bestemmingsplan moeten 

plaatsvinden.  

Paragraaf 5.4 bevat een onjuiste omschrijving 

van de begrenzing van het plangebied. 

Paragraaf 5.4 (thans paragraaf 8.3) 

van de toelichting is evenals 

paragraaf 2.2 van de toelichting 

aangepast en verbeterd.  

Paragraaf 8.3 van de toelichting is 

beter toegespitst op de nieuwe 

locatie. 

In paragraaf 5.6 komt een aantal onderwerpen 

aan de orde waarop wij, hierboven reeds een 

reactie hebben gegeven. Verwezen wordt naar de 

betreffende opmerkingen. 

Paragraaf 5.6 (thans paragraaf 8.5) 

van de toelichting is conform het 

voorgaande aangepast.  

Paragraaf 8.5 van de toelichting is 

conform het voorgaande 

aangepast. 

Als algemeen punt betreffende de plantoelichting 

merken wij op dat het een heel technisch- 

juridisch verhaal is geworden. Voor de 

leesbaarheid en daarmee de begrijpelijkheid 

Het ministerie hecht aan een 

duidelijk leesbare toelichting. De 

ontwerpversie zal waar nodig 

redactioneel worden herzien. 

De reactie leidt niet tot 

aanpassing van het ontwerp-

inpassingsplan. 



 

bevelen wij aan om de teksten wat uit te breiden 

of om deze meer concreet te maken. In dat 

verband merken wij tevens op dat sommige 

teksten niet lopen dan wel dubbel zijn 

opgenomen (bijvoorbeeld in paragraaf 2.4). 

 

 

Ten aanzien van de verbeelding valt het ons op 

dat een klein deel van het kavel van Tennet TSO 

BV., direct ten westen van de Spaarnwouderweg, 

niet bij het plangebied is betrokken. Aangezien 

dit stukje grond in eigendom is van Tennet TSO 

BV. stellen wij voor om het bij het plangebied te 

betrekken. 

Dit gedeelte van het perceel van 

Tennet TSO BV is opgenomen in het 

inpassingsplan ten behoeve van de 

‘Noordring’. De gronden zijn op deze 

wijze voorzien van een passende 

bestemming. De toelichting is 

aangepast.  

De toelichting is aangepast. 

Ter plaatse van de beoogde 

hoogspanningsmast(en), in het plangebied, is 

geen aanduiding opgenomen (functie en/of 

maatvoering). Zonder een dergelijke aanduiding 

kan aldaar geen hoogspanningsmast gerealiseerd 

worden. 

De beoogde hoogspanningsmasten 

zijn opgenomen in het inpassingplan 

ten behoeve van de ‘Noordring’. In 

het inpassingsplan voor het 

Transformatorstation Vijfhuizen 

hoeven hier geen mogelijkheden 

voor opgenomen te worden.  

De reactie leidt niet tot 

aanpassing van het ontwerp-

inpassingsplan. 

In artikel 1 van de planregels staat een verkorte 

begripsbepaling “peil”. Wij stellen voor om een 

algemene, meer uitgebreide versie op te nemen, 

in verband met zowel het LIB als de planteksten 

over het overstromingsrisico. 

In het inpassingsplan zal worden 

aangesloten bij het peilvoorschrift 

zoals dat voor de ‘Noordring’ is 

gehanteerd. Dit komt neer op 

normering via het NAP. 

Artikel 1 van de regels wordt 

aangepast. 

Ook voor de planregels geldt dat de aangegeven 

hoogspanningsmasten niet mogelijk zijn (artikel 

3.2). Een aanpassing hiervan is noodzakelijk om 

de hoogspanningsmast te kunnen realiseren. 

De beoogde hoogspanningsmasten 

zijn geregeld in het inpassingplan 

ten behoeve van de ‘Noordring’. In 

het inpassingsplan voor het 

Transformatorstation Vijfhuizen 

hoeven hier geen mogelijkheden 

voor opgenomen te worden. Om de 

onduidelijkheid weg te nemen is in 

de toelichting opgenomen dat de 

hoogspanningsmasten zijn geregeld 

in het inpassingsplan voor de 

‘Noordring’.  

De toelichting is aangepast.  

Pagina’s 11 en 12: inmiddels is de Structuurvisie Zie eerder. Zie eerder. 



 

Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. Te 

overwegen is de tekst over de Nota Ruimte te 

schrappen. 

Bladzijde 2: Luchthavenindelingsbesluit moet zijn 

Luchthavenindelingbesluit (zonder s). Dat geldt 

ook voor Luchthavenverkeerbesluit. 

De teksten in de toelichting worden 

aangepast.  

De teksten in de toelichting 

worden aangepast. 

Hoogheemraadschap van 

Rijnland 

Het hoogheemraadschap kan instemmen met het 

ontwerpinpassingsplan Transformatorstation 

Vijfhuizen en geeft een positief wateradvies. 

Het ministerie neemt de mededeling 

voor kennisgeving aan.  

Geen aanpassing.  

 

 

 





























































10-10-2011

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening is een ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende
activiteiten en milieugevoelige gebieden wenselijk om enerzijds hinder te voorkomen en anderzijds
ongestoorde bedrijfsvoering mogelijk te maken. Het aanbrengen van een ruimtelijke scheiding kan door
middel van milieuzonering, waarbij uitgegaan wordt van milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie
(richtafstand).

In dit geval dienen de milieubelastende functies (bedrijfsactiviteiten) in principe op voldoende afstand van
milieugevoelige functies (woningen) geprojecteerd te worden.

Een eerste indicatie voor de potentiële milieuhinderlijkheid van bedrijven wordt gegeven door de
richtafstanden die opgenomen zijn in de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering. Voor de in het
plangebied geprojecteerde functie (Elektriciteitsdistributiebedrijf; SBI-code 40) worden richtafstanden
gegeven afhankelijk van het opgestelde elektrische vermogen. Hierbij wordt niet expliciet gesteld dat het hier
het buiten opgestelde vermogen betreft. Uit de tabel blijkt evenwel dat gedoeld wordt op het buiten
opgestelde vermogen daar voor de categorieën C4 (200 – 1000 MVA) en C5 (≥ 1000 MVA) middels de index
'Z' in de kolom 'geluid' wordt aangegeven dat het hier in het kader van de Wet geluidhinder
zoneringsplichtige inrichtingen betreft. Gelet op het feit dat de op te stellen transformatoren (en spoelen)
binnen worden opgesteld is sprake van een buiten opgesteld vermogen lager dan 10 MVA. Hiervoor geldt
een richtafstand van 30 meter bepaald door het milieuaspect geluid.

De dichtstbij het transformatorstation gesitueerde woningen zijn gelegen op een afstand van minimaal 210
meter. Deze afstand voldoet ruimschoots aan de richtafstand. De daadwerkelijke milieubelasting kan
relevant afwijken van deze indicatie. Gelet hierop is een nader onderzoek uitgevoerd naar het milieuaspect
geluid.

Gebiedstypering
Het transformatorstation is geprojecteerd direct ten zuidoosten van een in het kader van de Wet geluidhinder
gezoneerd industrieterrein. Het terrein van het transformatorstation is grotendeels binnen de zone gelegen.
In de directe omgeving is bovendien een aantal (drukke) wegen gelegen, zoals de Provinciale wegen N205
en N232 (direct ten zuiden), de Rijksweg A9 (ten oosten) en de Rijksweg A200 (ten noorden). Direct ten
westen en zuiden van het transformatorstation is sprake van agrarisch gebied zonder woonbestemming.
Daarenboven zij opgemerkt dat het plangebied is gelegen op korte afstand van de 'Polderbaan' van
luchthaven Schiphol; het midden van het plangebied bevindt op een afstand van circa 1100 meter van de
aan- en afvliegroutes van de vliegtuigen die gebruik maken van deze start- en landingsbaan. 

De dichtstbij het transformatorstation gesitueerde woningen is een aantal bedrijfswoningen gelegen aan de
Spaarnwouderweg op een afstand van minimaal 210 meter. Deze woningen zijn gelegen binnen de zone van
het gezoneerde industrieterrein.
Daarnaast is sprake van een aantal woningen aan de Zwanenburgerdijk op afstand van minimaal 425 meter
ten noorden van het transformatorstation die eveneens binnen de geluidzone van het industrieterrein zijn
gelegen.
Ten zuidoosten is aan de Kromme Spieringweg sprake van een aantal woningen op een afstand van
minimaal 475 meter. Deze woningen zijn buiten de zone van het industrieterrein gelegen.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de afstand van de meest relevante woningen tot de
inrichtingsgrens van het transformatorstation.

Woning Afstand tot
inrichtingsgrens

(m)

Woning Afstand tot
inrichtingsgrens

(m)

Spaarnwouderweg 1119 310 Kromme Spieringweg 171 490

Spaarnwouderweg 1121 270 Kromme Spieringweg 173 475

Spaarnwouderweg 1133 235 Kromme Spieringweg 197 525

Spaarnwouderweg 1147 215 Zwanenburgerdijk 21 425

Spaarnwouderweg 1149 210 Zwanenburgerdijk 29 / 30 455

Spaarnwouderweg 1165 230 Zwanenburgerdijk 31 470



De woningen bevinden zich minimaal op de in de VNG-publicatie genoemde richtafstand. 

Richtwaarden
Op het transformatorstation is het Activiteitenbesluit van toepassing. Hierin worden ter plaatse van de gevels
van woningen grenswaarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus genoemd van 50 dB(A) in de
dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode (overeenkomend met een
etmaalwaarde van 50 dB(A)). Voor de maximale geluidniveaus gelden grenswaarden van 70 dB(A) in de
dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Van deze grenswaarden kan worden gemotiveerd worden afgeweken waarbij de typering van de
woonomgeving van belang is. Voor onderhavig gebied geldt dat sprake is van een omgeving met relatief veel
activiteiten van verkeer en bedrijven. Daarnaast is het van belang dat de dichtstbij gelegen woningen binnen
de zone van een geluidgezoneerd industrieterrein zijn gelegen en bedrijfswoningen betreffen.
Deze omstandigheden zouden aanleiding kunnen geven tot het hanteren van hogere richtwaarden ten
aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus.

Resultaten geluidonderzoek
Uit het uitgevoerde geluidonderzoek blijkt dat ter plaatse van woningen etmaalwaarden ten gevolge van het
transformatorstation zullen optreden van ten hoogste 41 dB(A). Hierbij is middels de toepassing van een
toeslag à 5 dB reeds rekening gehouden met het (mogelijke) tonale karakter van het geluid.
Betreffende het optreden van piekgeluiden (maximale geluidniveaus) worden waarden verwacht van ten
hoogste 56 dB(A) in de dagperiode. Deze piekgeluiden kunnen enkele malen per jaar optreden waarbij het
aantal malen per etmaal beperkt blijft tot 1 à 2. In de avond- en de nachtperiode is normaliter geen sprake
van het optreden van piekgeluiden.

De geprognosticeerde geluidniveaus voldoen aan de toepasselijke geluidgrenswaarden.

Overige geluidbronnen
De geluidniveaus ter plaatse van de woningen worden in hoofdzaak bepaald door de volgende
geluidbronnen:
– wegverkeerslawaai ten gevolge van het verkeer over met name de provinciale wegen N205 en N232 en

de rijksweg A9;
– luchtvaartlawaai ten gevolge van met name de aankomende en de vertrekkende vliegtuigen over de

Polderbaan;
– industrielawaai ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein 'De Liede'. 

Voor deze geluidsoorten zijn de geluidniveaus bepaald op basis van de volgende informatie:
– wegverkeerslawaai: verkeerstellingen verstrekt door de provincie Noord-Holland en de monitoringstool

luchtkwaliteit NSL;
– luchtvaartlawaai: de contouren op basis van het luchthavenverkeersbesluit;
– industrielawaai: actualisatie zonebewakingsmodel (uitgegaan is van de actuele situatie).

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de actuele geluidniveaus en de op basis hiervan
bepaalde cumulatieve geluidbelastingen. De cumulatieve geluidbelastingen zijn bepaald volgens het Reken-
en meetvoorschrift geluidhinder 2006. Hierbij worden wegverkeerslawaai en luchtvaartlawaai uitgedrukt in
Lden en industrielawaai in etmaalwaarde.



Woning actuele situatie toekomst

LL VL IL ('De Liede') Lcum IL (trafostation) Lcum

Spaarnwouderweg 1119 66 65 50 73 32 73

Spaarnwouderweg 1121 65 62 52 71 32 71

Spaarnwouderweg 1133 64 60 50 70 33 70

Spaarnwouderweg 1147 64 59 46 70 36 70

Spaarnwouderweg 1149 64 57 46 70 34 70

Spaarnwouderweg 1165 63 54 53 69 36 69

Kromme Spieringweg 171 68 62 << 50 74 27 74

Kromme Spieringweg 173 68 62 << 50 74 27 74

Kromme Spieringweg 197 66 60 << 50 72 30 72

Zwanenburgerdijk 21 60 56 51 66 30 66

Zwanenburgerdijk 29 / 30 60 57 52 67 29 67

Zwanenburgerdijk 31 60 57 53 67 29 67

Hierin worden de volgende aanduidingen gebruikt:
– LL: Lden luchtvaartlawaai in dB
– IL: etmaalwaarde industrielawaai in dB(A) (exclusief toeslag voor het karakter van het geluid)
– VL: Lden wegverkeerslawaai in dB
– Lcum: cumulatieve geluidbelasting (conform RMV geluidhinder 2006)

Uit de tabel blijkt dat in de actuele situatie bij de woningen sprake is van cumulatieve geluidbelastingen van
66 à 74 dB, voornamelijk bepaald door luchtvaart- en verkeerslawaai. De bijdrage van het op te richten
transformatorstation aan de cumulatieve geluidbelasting is gering tot verwaarloosbaar. Door het
transformatorstation zal de cumulatieve geluidbelasting niet significant toenemen (afgerond in honderdsten
treedt zelfs geen toename op (0,00 dB)) waardoor gesteld kan worden dat de geluidsituatie als gevolg van
het transformatorstation niet zal verslechteren.

Conclusie
De als gevolg van het geprojecteerde transformatorstation mogelijk optredende geluidniveaus voldoen aan
de hieraan te stellen geluidgrenswaarden. Door het transformatorstation zal de geluidsituatie niet
waarneembaar verslechteren waardoor gesteld kan worden dat sprake is van een uit akoestisch oogpunt
planologisch inpasbare situatie.



Spaarnwouderweg 1119
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Berekening cumulatieve geluidbelasting (cfm actuele versie Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Positie/woning: Spaarnwouderweg 1119 (310 m afstand)

Situatie zonder transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 66,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 47,5 49,8 36,7 33,0 49,8 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 47,5 49,8 36,7 33,0 49,8
VL (Wegverkeerslawaai) 65,0 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 65,0    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 66,0 dB (Lden) L*LL 71,71 dB
Industrielawaai 49,8 dB(A) (Letmaal) L*IL 50,80 dB
Wegverkeerslawaai: 65,0 dB (Lden) L*VL 65,00 dB

Lcum 72,58 dB

Situatie met transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 66,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 47,5 49,8 36,7 33,0 49,8 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 30,3 26,6 26,6 22,5 32,5 TenneT
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 47,6 49,8 37,1 33,4 49,8
VL (Wegverkeerslawaai) 65,0 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 65,0    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 66,0 dB (Lden) L*LL 71,71 dB
Industrielawaai 49,8 dB(A) (Letmaal) L*IL 50,82 dB
Wegverkeerslawaai: 65,0 dB (Lden) L*VL 65,00 dB

Lcum 72,58 dB

Toename Lcum 0,00 dB



Spaarnwouderweg 1121

Pagina 2

Berekening cumulatieve geluidbelasting (cfm actuele versie Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Positie/woning: Spaarnwouderweg 1121 (270 m afstand)

Situatie zonder transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 65,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 49,6 51,7 39,3 35,6 51,7 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 49,6 51,7 39,3 35,6 51,7
VL (Wegverkeerslawaai) 62,1 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 62,1    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 65,0 dB (Lden) L*LL 70,73 dB
Industrielawaai 51,7 dB(A) (Letmaal) L*IL 52,70 dB
Wegverkeerslawaai: 62,1 dB (Lden) L*VL 62,10 dB

Lcum 71,35 dB

Situatie met transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 65,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 49,6 51,7 39,3 35,6 51,7 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 29,3 25,6 25,6 21,5 31,5 TenneT
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 49,6 51,7 39,5 35,8 51,7
VL (Wegverkeerslawaai) 62,1 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 62,1    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 65,0 dB (Lden) L*LL 70,73 dB
Industrielawaai 51,7 dB(A) (Letmaal) L*IL 52,71 dB
Wegverkeerslawaai: 62,1 dB (Lden) L*VL 62,10 dB

Lcum 71,35 dB

Toename Lcum 0,00 dB
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Berekening cumulatieve geluidbelasting (cfm actuele versie Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Positie/woning: Spaarnwouderweg 1133 (235 m afstand)

Situatie zonder transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 64,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 48,5 50,3 38,8 36,1 50,3 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 48,5 50,3 38,8 36,1 50,3
VL (Wegverkeerslawaai) 59,7 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 59,7    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 64,0 dB (Lden) L*LL 69,75 dB
Industrielawaai 50,3 dB(A) (Letmaal) L*IL 51,30 dB
Wegverkeerslawaai: 59,7 dB (Lden) L*VL 59,70 dB

Lcum 70,22 dB

Situatie met transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 64,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 48,5 50,3 38,8 36,1 50,3 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 30,2 26,4 26,4 22,6 32,6 TenneT
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 48,6 50,3 39,0 36,3 50,3
VL (Wegverkeerslawaai) 59,7 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 59,7    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 64,0 dB (Lden) L*LL 69,75 dB
Industrielawaai 50,3 dB(A) (Letmaal) L*IL 51,32 dB
Wegverkeerslawaai: 59,7 dB (Lden) L*VL 59,70 dB

Lcum 70,22 dB

Toename Lcum 0,00 dB
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Berekening cumulatieve geluidbelasting (cfm actuele versie Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Positie/woning: Spaarnwouderweg 1147 (215 m afstand)

Situatie zonder transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 64,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 44,2 43,8 36,5 35,6 45,6 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 44,2 43,8 36,5 35,6 45,6
VL (Wegverkeerslawaai) 59,1 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 59,1    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 64,0 dB (Lden) L*LL 69,75 dB
Industrielawaai 45,6 dB(A) (Letmaal) L*IL 46,60 dB
Wegverkeerslawaai: 59,1 dB (Lden) L*VL 59,10 dB

Lcum 70,13 dB

Situatie met transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 64,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 44,2 43,8 36,5 35,6 45,6 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 33,7 30,2 30,2 25,8 35,8 TenneT
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 44,6 44,0 37,4 36,0 46,0
VL (Wegverkeerslawaai) 59,1 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 59,1    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 64,0 dB (Lden) L*LL 69,75 dB
Industrielawaai 46,0 dB(A) (Letmaal) L*IL 47,03 dB
Wegverkeerslawaai: 59,1 dB (Lden) L*VL 59,10 dB

Lcum 70,13 dB

Toename Lcum 0,00 dB
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Berekening cumulatieve geluidbelasting (cfm actuele versie Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Positie/woning: Spaarnwouderweg 1149 (210 m afstand)

Situatie zonder transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 64,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 45,9 46,5 37,9 36,1 46,5 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 45,9 46,5 37,9 36,1 46,5
VL (Wegverkeerslawaai) 56,9 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 56,9    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 64,0 dB (Lden) L*LL 69,75 dB
Industrielawaai 46,5 dB(A) (Letmaal) L*IL 47,50 dB
Wegverkeerslawaai: 56,9 dB (Lden) L*VL 56,90 dB

Lcum 69,99 dB

Situatie met transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 64,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 45,9 46,5 37,9 36,1 46,5 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 32,0 28,6 28,6 24,1 34,1 TenneT
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 46,1 46,6 38,4 36,4 46,6
VL (Wegverkeerslawaai) 56,9 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 56,9    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 64,0 dB (Lden) L*LL 69,75 dB
Industrielawaai 46,6 dB(A) (Letmaal) L*IL 47,57 dB
Wegverkeerslawaai: 56,9 dB (Lden) L*VL 56,90 dB

Lcum 69,99 dB

Toename Lcum 0,00 dB
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Berekening cumulatieve geluidbelasting (cfm actuele versie Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Positie/woning: Spaarnwouderweg 1165 (230 m afstand)

Situatie zonder transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 63,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 51,8 51,7 44,9 42,6 52,6 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 51,8 51,7 44,9 42,6 52,6
VL (Wegverkeerslawaai) 53,9 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 53,9    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 63,0 dB (Lden) L*LL 68,77 dB
Industrielawaai 52,6 dB(A) (Letmaal) L*IL 53,60 dB
Wegverkeerslawaai: 53,9 dB (Lden) L*VL 53,90 dB

Lcum 69,04 dB

Situatie met transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 63,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 51,8 51,7 44,9 42,6 52,6 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 34,0 30,4 30,4 26,2 36,2 TenneT
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 51,9 51,7 45,1 42,7 52,7
VL (Wegverkeerslawaai) 53,9 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 53,9    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 63,0 dB (Lden) L*LL 68,77 dB
Industrielawaai 52,7 dB(A) (Letmaal) L*IL 53,70 dB
Wegverkeerslawaai: 53,9 dB (Lden) L*VL 53,90 dB

Lcum 69,04 dB

Toename Lcum 0,00 dB
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Berekening cumulatieve geluidbelasting (cfm actuele versie Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Positie/woning: Kromme Spieringweg 171 (490 m afstand)

Situatie zonder transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 68,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 0,0    0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 62,1 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 62,1    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 68,0 dB (Lden) L*LL 73,67 dB
Industrielawaai 0,0 dB(A) (Letmaal) L*IL dB
Wegverkeerslawaai: 62,1 dB (Lden) L*VL 62,10 dB

Lcum 73,96 dB

Situatie met transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 68,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 25,1 21,7 21,7 17,2 27,2 TenneT
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 25,1 21,7 21,7 17,2 27,2
VL (Wegverkeerslawaai) 62,1 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 62,1    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 68,0 dB (Lden) L*LL 73,67 dB
Industrielawaai 27,2 dB(A) (Letmaal) L*IL 28,20 dB
Wegverkeerslawaai: 62,1 dB (Lden) L*VL 62,10 dB

Lcum 73,96 dB

Toename Lcum 0,00 dB
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Berekening cumulatieve geluidbelasting (cfm actuele versie Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Positie/woning: Kromme Spieringweg 173 (475 m afstand)

Situatie zonder transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 68,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 0,0    0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 62,0 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 62,0    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 68,0 dB (Lden) L*LL 73,67 dB
Industrielawaai 0,0 dB(A) (Letmaal) L*IL dB
Wegverkeerslawaai: 62,0 dB (Lden) L*VL 62,00 dB

Lcum 73,96 dB

Situatie met transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 68,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 25,3 21,9 21,8 17,3 27,3 TenneT
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 25,3 21,9 21,8 17,3 27,3
VL (Wegverkeerslawaai) 62,0 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 62,0    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 68,0 dB (Lden) L*LL 73,67 dB
Industrielawaai 27,3 dB(A) (Letmaal) L*IL 28,30 dB
Wegverkeerslawaai: 62,0 dB (Lden) L*VL 62,00 dB

Lcum 73,96 dB

Toename Lcum 0,00 dB
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Berekening cumulatieve geluidbelasting (cfm actuele versie Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Positie/woning: Kromme Spieringweg 197 (525 m afstand)

Situatie zonder transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 66,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 0,0    0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 60,5 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 60,5    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 66,0 dB (Lden) L*LL 71,71 dB
Industrielawaai 0,0 dB(A) (Letmaal) L*IL dB
Wegverkeerslawaai: 60,5 dB (Lden) L*VL 60,50 dB

Lcum 72,03 dB

Situatie met transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 66,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 27,0 22,9 22,6 19,7 29,7 TenneT
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 27,0 22,9 22,6 19,7 29,7
VL (Wegverkeerslawaai) 60,5 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 60,5    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 66,0 dB (Lden) L*LL 71,71 dB
Industrielawaai 29,7 dB(A) (Letmaal) L*IL 30,70 dB
Wegverkeerslawaai: 60,5 dB (Lden) L*VL 60,50 dB

Lcum 72,03 dB

Toename Lcum 0,00 dB
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Berekening cumulatieve geluidbelasting (cfm actuele versie Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Positie/woning: Zwanenburgerdijk 21 (425 m afstand)

Situatie zonder transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 60,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 49,5 51,4 38,1 37,0 51,4 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 49,5 51,4 38,1 37,0 51,4
VL (Wegverkeerslawaai) 55,5 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 55,5    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 60,0 dB (Lden) L*LL 65,83 dB
Industrielawaai 51,4 dB(A) (Letmaal) L*IL 52,40 dB
Wegverkeerslawaai: 55,5 dB (Lden) L*VL 55,50 dB

Lcum 66,39 dB

Situatie met transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 60,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 49,5 51,4 38,1 37,0 51,4 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 27,9 24,3 24,3 20,0 30,0 TenneT
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 49,5 51,4 38,3 37,1 51,4
VL (Wegverkeerslawaai) 55,5 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 55,5    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 60,0 dB (Lden) L*LL 65,83 dB
Industrielawaai 51,4 dB(A) (Letmaal) L*IL 52,41 dB
Wegverkeerslawaai: 55,5 dB (Lden) L*VL 55,50 dB

Lcum 66,39 dB

Toename Lcum 0,00 dB
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Berekening cumulatieve geluidbelasting (cfm actuele versie Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Positie/woning: Zwanenburgerdijk 29 / 30 (455 m afstand)

Situatie zonder transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 60,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 49,7 51,7 38,2 36,6 51,7 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 49,7 51,7 38,2 36,6 51,7
VL (Wegverkeerslawaai) 56,9 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 56,9    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 60,0 dB (Lden) L*LL 65,83 dB
Industrielawaai 51,7 dB(A) (Letmaal) L*IL 52,70 dB
Wegverkeerslawaai: 56,9 dB (Lden) L*VL 56,90 dB

Lcum 66,54 dB

Situatie met transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 60,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 49,7 51,7 38,2 36,6 51,7 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 27,0 24,0 23,9 18,7 28,9 TenneT
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 49,7 51,7 38,4 36,7 51,7
VL (Wegverkeerslawaai) 56,9 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 56,9    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 60,0 dB (Lden) L*LL 65,83 dB
Industrielawaai 51,7 dB(A) (Letmaal) L*IL 52,71 dB
Wegverkeerslawaai: 56,9 dB (Lden) L*VL 56,90 dB

Lcum 66,54 dB

Toename Lcum 0,00 dB
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Berekening cumulatieve geluidbelasting (cfm actuele versie Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Positie/woning: Zwanenburgerdijk 31 (470 m afstand)

Situatie zonder transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 60,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 50,6 52,9 38,1 36,2 52,9 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 50,6 52,9 38,1 36,2 52,9
VL (Wegverkeerslawaai) 57,4 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 57,4    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 60,0 dB (Lden) L*LL 65,83 dB
Industrielawaai 52,9 dB(A) (Letmaal) L*IL 53,90 dB
Wegverkeerslawaai: 57,4 dB (Lden) L*VL 57,40 dB

Lcum 66,65 dB

Situatie met transformatorstation
Lden Ldag Lavond Lnacht Letmaal Omschrijving

RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0
RL (Railverkeerslawaai) 0,0 0,0

RL totaal 0,0    0,0
LL (Luchtvaartlawaai) 60,0 0,0 Luchthaven Schiphol
IL (Industrielawaai) 50,6 52,9 38,1 36,2 52,9 IT De Liede
IL (Industrielawaai) 27,4 24,1 24,1 19,4 29,4 TenneT
IL (Industrielawaai) 0,0 0,0

IL totaal 50,6 52,9 38,3 36,3 52,9
VL (Wegverkeerslawaai) 57,4 0,0 N205, N232, A9 en A200
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0
VL (Wegverkeerslawaai) 0,0 0,0

VL totaal 57,4    0,0

Railverkeerslawaai 0,0 dB (Lden) L*RL dB
Luchtvaartlawaai 60,0 dB (Lden) L*LL 65,83 dB
Industrielawaai 52,9 dB(A) (Letmaal) L*IL 53,91 dB
Wegverkeerslawaai: 57,4 dB (Lden) L*VL 57,40 dB

Lcum 66,65 dB

Toename Lcum 0,00 dB
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TenneT TSO B.V. 

T.a.v. de heer T. Molier 

Postbus 718 

6800 AS ARNHEM 

Groningen, 5 juli 2012 

Betreft: Transformatorstation Vijfhuizen - Aanvulling geluidonderzoek 

Ref.: GUPKu/AvdS/FA 19393-7-BR 

Geachte heer Molier, 

Ten behoeve van de oprichting van het transformatorstation van TenneT to Vijfhuizen is 

door ons een geluidrapport opgesteld (rapport FA 19393-2 d.d. 10 oktober 2011). Deze 

rapportage is bij de melding in het kader van het Activiteitenbesluit gevoegd. Door de 

gemeente wordt een aanvulling op dit onderzoek verlangd daar de inrichting, volgens de 

gemeente, is gelegen op een gezoneerd industrieterrein. Een on ander is verwoord in 

het schrijven met kenmerk 2012-19286A d.d. 8 mei 2012. 

Betreffende de locatie van het transformatorstation wordt het volgende opgemerkt: 

— in het vigerende bestemmingsplan maken de gronden waarop het 

transformatorstation wordt opgericht geen onderdeel uit van het in het kader van de 

Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein. Het transformatorstation is wel 

gelegen binnen de zone van het gezoneerde industrieterrein "De Liede"; 

— inmiddels is op 14 juni 2011 het ontwerpbestemmingsplan de Liede ter inzage 

gelegd. Volgens dit bestemmingsplan zal het transformatorstation wel onderdeel 

uitmaken van het gezoneerde industrieterrein; 

— vervolgens is op 31 mei 2012 het ontwerpinpassingsplan ter inzage gelegd voor 

hetzelfde gebied. Hierin worden de gronden van het transformatorstation uitgesloten 

van het gezoneerde industrieterrein.  

Gelet op bovenstaande zou thans een toetsing aan de (nieuwe) zonegrens niet aan de 

orde zijn. Desondanks wordt in onderhavig schrijven ingegaan op de door de gemeente 

in het schrijven van 8 mei 2012 gevraagde nadere informatie, to weten: 

— inzicht in de geluidbelasting ten gevolge van het transformatorstation ter plaatse van 

de (nieuwe) zonegrens; 
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— toetsing van de voor activiteiten benodigde geluidruimte aan de voor het kavel in het 

ontwerpbestemmingsplan gereserveerde geluidruimte; 

— het bezien van de mogelijkheid van geluidreducerende maatregelen voor de 

vermogensschakelaars.  

Geluidbelasting ter plaatse van de nieuwe zonegrens  

Met behuip van het akoestisch rekenmodel behorend bij rapport FA 19393-2 d.d. 

10 oktober 2011 is de geluidbelasting ten gevolge van het transformatorstation ter 

plaatse van de (nieuwe) zonegrens berekend. Conform de systematiek van de Wet 

geluidhinder is hierbij geen toeslag voor het tonale karakter van het geluid toegepast. 

In onderstaande tabel 1 zijn de berekende waarden weergegeven. De gehanteerde 

beoordelingsposities zijn weergegeven in figuur 1. 

Tabel 1: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (exclusief toeslag voor tonaal geluid) 

Rekenpunt (zie figuur 1 ) dagperiode 

(ha = 5 m) 

avondperiode 

(ho = 5 m) 

nachtperiode 

(ho = 5 m) 

etmaalwaarde 

Z1 Zonegrens noord 1 7 , 1 1 7 ,0 1 4, 1 24 

Z2 Zonegrens oost 1 6,6 1 6 ,6 1 3 ,9 24 

Z3 Zonegrens zu ld 24 ,5 24 ,2 20,9 31 

Z4 Zonegrens zuidwest 23 ,8 23 , 1 1 9 ,2 29 

Z5 Zonegrens west 24 ,2 23,6 20 ,9 31 

Z6 Zonegrens noordwest 22 ,5 22 ,3 1 9 ,8 30 

De berekende waarden zijn in de dag-, de avond- en de nachtperiode respectievelijk 

minimaal 26 dB(A), minimaal 21 dB(A) on minimaal 19 dB(A) lager dan de totaal voor 

het gehele industrieterrein toelaatbare waarden. Gesteld kan worden dat sprake is van 

een zeer geringe tot verwaarloosbare bijdrage aan de totale geluidniveaus. 

Een toetsing aan de ter plaatse van de zonegrens totaal toelaatbare geluidniveaus is 

overigens alleen van toepassing indien het transformatorstation onderdeel uitmaakt van 

het gezoneerde deel van het industrieterrein.  

Benodigde aeluidruimte voor de activiteiten in relatie tot de gereserveerde geluidruimte  

Op basis van de gehanteerde geluidbronsterkten uit het akoestisch rekenmodel en de 

grootte van het kavel van het transformatorstation Vijfhuizen wordt een geluidruimte 

voor het kavel berekend van ordegrootte 55 dB(A)/m2 etmaalwaarde. Het betreft hier 

een 'worst case'-benadering daar geen rekening is gehouden met de afschermende 

objecten op het terrein van het transformatorstation en de richtwerking van de 

verschillende geluidbronnen. Uitgegaan is van een kavelgrootte van circa 58000 m2. 

Volgens het akoestisch onderzoek ten behoeve het bestemmingsplan (rapport van DHV 

met registratienummer Hu.BA3519.R01 d.d. 30 mei 2011) is voor het betreffende gebied 

FA 19393-7-BR 2 
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geluidruimtereservering opgenomen van 70 dB(A)/m2 (zie figuur 1.2 van het genoemde 

rapport). 

Conclusie is dat de voor het transformatorstation benodigde geluidruimte a 55 dB(A)/m2 

ruimschoots voldoet aan de gereserveerde geluidruimte a 70 dB(A)/m2. 

Geluidreducerende maatregelen vermogensschakelaars  

Betreffende de vermogensschakelaars wordt door de gemeente opgemerkt dat deze 

een "zeer hoog geluidsniveau produceren" en dat in het rapport "geen onderzoek naar 

eventuele geluidsreducerende maatregelen" is opgenomen. 

Hieromtrent wordt het volgende opgemerkt: 

— in het rapport wordt in paragraaf 2.3 opgemerkt dat betreffende de 

vermogensschakelaars wordt uitgegaan van de best beschikbare techniek; 

— onder normale omstandigheden zal in de avond- on de nachtperiode niet worden 

geschakeld. In de dagperiode zal een beperkt aantal malen per jaar sprake kunnen 

zijn van een beperkt aantal werk- en testschakelingen; 

— ter plaatse van de woningen buiten het gezoneerde industrieterrein (grenzen volgens 

het ontwerpbestemmingsplan) zullen maximale geluidniveaus kunnen optreden van 

ten hoogste 46 dB(A) tijdens het schakelen (zie tabel 2 van het rapport). 

Duidelijk is dat geen sprake is van zeer hoge geluidniveaus. Het is zeker niet uitgesloten 

dat de optredende piekgeluiden in praktijk niet waarneembaar zullen zijn. De ter plaatse 

van de woningen optredende maximale geluidniveaus zijn minimaal 24 dB(A) lager dan 

de standaard grenswaarde voor de dagperiode. Indien in de avond- on de nachtperiode 

onder normale omstandigheden zou worden geschakeld (hetgeen niet het geval is) dan 

zouden de optredende maximale geluidniveaus minimaal 19 dB(A) (avondperiode) 

respectievelijk 14 dB(A) (nachtperiode) lager zijn dan de standaard grenswaarde. 

Ten aanzien van de (on)mogelijkheid van geluidreducerende maatregelen aan de 

vermogensschakelaars zij opgemerkt dat het in beginsel mogelijk is de geluidemissie 

hiervan to beperken middels bijvoorbeeld inpandige plaatsing. Dit zal evenwel een zeer 

aanzienlijke investering vergen. Het moge duidelijk zijn dat gelet op bovenstaande dit 

zeker niet to vergen is. 

Een verdere uitwerking van geluidreducerende maatregelen met betrekking tot de 

vermogensschakelaars is derhalve niet aan de orde. Verdergaande maatregelen 

worden, gelet op het BBT-beginsel, niet to vergen geacht. 

Conclusie 

Zowel volgens het vigerende bestemmingsplan als het ontwerpinpassingsplan is het 

geprojecteerde transformatorstation niet op het gezoneerde industrieterrein gelegen. 

FA 19393-7-BR 3  
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Indien desondanks de geluidniveaus ten gevolge van het transformatorstation getoetst 

zouden worden aan de nieuwe zonegrens en aan de uitgangspunten die ten grondsiag 

liggen aan de nieuwe zonegrens (de gereserveerde geluidruimte) kan worden gesteld 

dat het transformatorstation ruimschoots inpasbaar is. De bijdrage van het 

transformatorstation aan de totale geluidniveaus op de zonegrens is zeer gering tot 

verwaarloosbaar en ruimschoots lager dan de gereserveerde geluidruimte. Ook de 

bronsterkte per m2 is ruimschoots lager dan de voor het betreffende kavel 

gereserveerde geluidruimte. 

De maximale geluidniveaus ten gevolge van het schakelen met de 

vermogensschakelaars voldoen ruimschoots aan de normaliter te hanteren 

grenswaarden en zullen mogelijk in praktijk niet waarneembaar zijn. Geluidreducerende 

maatregelen worden niet te vergen geacht. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd, verblijven wij, 

met vriendelijke groet, 

Peutz b 

ir. -4--=—sche  

ijlage: figuur 1 

FA 19393-7-BR 4  
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Verantwoording 
  

  

Titel Watertoets Transformatorstation Vijfhuizen-Variant West 

Opdrachtgever TenneT TSO bv 

Projectleider Maurits van Brenk 

Auteur(s) Maurits van Brenk 

Projectnummer 4815526 

Aantal pagina's 21 (exclusief bijlagen) 

Datum 19 maart 2012 

Handtekening Ontbreekt in verband met digitale versie. 

Deze rapportage is aantoonbaar vrijgegeven. 

 

 

Colofon 
 

 

Tauw bv 

afdeling Water 

Australiëlaan 5 

Postbus 3015 

3502 GA Utrecht 

Telefoon +31 30 28 24 82 4 

Fax +31 30 28 89 48 4 

 

 

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd 

met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. 

De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw 

hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: 

 

- NEN-EN-ISO 9001 
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding 
Tennet TSO B.V. is voornemens een 380kV transformatorstation te bouwen aan de 

Spaarnwouderweg in Haarlemmermeer, nabij Vijfhuizen. Het (transformator)station Vijfhuizen 

maakt onderdeel uit van de nieuwe hoogspanningsverbinding in de Randstad (Randstad 380kV 

genaamd). De verbinding loopt van Wateringen tot Beverwijk. Station Vijfhuizen wordt ontwikkeld 

in het industriegebied De Liede. Er is een drietal varianten voor het transformatorstation 

uitgewerkt. Dit document beschrijft de Variant West en ligt ten zuidwesten van het bestaande 

transformatorstation. In bijlage 1 is een overzichtkaart opgenomen met daarin rood omkaderd de 

ligging van het projectgebied.  

 
1.2 Watertoets-procedure 
Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het verplicht een watertoets uit te voeren. De watertoets is een 

procedure waarin de waterbeheerder en initiatiefnemer gezamenlijk de uitgangspunten en 

richtlijnen opstellen voor het water- en rioleringssysteem. Voor Station Vijfhuizen wordt een 

Rijksinpassingsplan (RIP) opgesteld, waarbij de uitkomsten van het watertoetsdocument in de 

waterparagraaf worden verwerkt.  

 
1.3 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft het relevante waterbeleid. Achtereenvolgens komt het beleid van de 

gemeente, de provincie en het waterschap aan bod. In hoofdstuk 3 komt de huidige situatie, de 

werking van het watersysteem en bodemopbouw in het plangebied aan de orde. In hoofdstuk 4 

wordt het voorgenomen plan, de effecten daarvan op het watersysteem en de benodigde 

maatregelen beschreven. Hoofdstuk 5 geeft de conclusies en aanbevelingen.  
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2 Beleid 

2.1 Beleid gemeente Haarlemmermeer 
 
2.1.1 Waterplan 

In het Waterplan van de gemeente Haarlemmermeer worden de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

 Inrichting van de waterstructuur maakt een integraal onderdeel uit van gebiedsontwikkeling. 

Er wordt gekozen voor duurzame inrichting en beheer van water 

 Qua veiligheidsrisico’s worden de landelijke normen gehanteerd: de toelaatbare kans op 

inundatie is in bebouwd gebied 1:100 (de norm uit het Nationaal Bestuursakkoord Water) 

 Duurzaam bouwen: gebruik van niet-uitloogbare bouwmaterialen voorkomt vervuiling van het 

oppervlaktewater 

 Bij de inrichting van watergangen streven we naar aaneengesloten waterelementen met een 

minimum aan duikers of andere kunstwerken. Vanuit het belang van de waterkwaliteit moeten 

we doodlopende watergangen vermijden 

 Natuurvriendelijke oevers: het hoogheemraadschap streeft naar een natuurvriendelijke 

oeverinrichting van bestaande watergangen. Bij nieuwe watergangen is dit in principe zelfs 

vereist 

 Compartimentering watersystemen: in de polder mag het water in principe niet worden 

opgeknipt in kleinere peilvakken in verband met mogelijk negatieve effecten op het 

waterbergend vermogen en versnippering van het waterbeheer 

 Tevens voorkomen we negatieve effecten voor migratie van flora en fauna 

 Voor nieuwbouwgebieden passen we een verbeterd gescheiden rioolstelsel toe of een stelsel 

met een vuiluitworp minder of gelijk aan een verbeterd gescheiden stelsel. We streven naar 

het afkoppelen van zo veel mogelijk schoon verhard oppervlak (60). Daarbij wordt de 

zogenaamde NBW-trits 'vasthouden - bergen - malen' gevolgd 

 Bij demping van water moet (bij voorkeur in de directe nabijheid) in hetzelfde peilgebied 

100% gecompenseerd worden en 15 % van het oppervlak van de toename van verharding 

moet gecompenseerd worden als waterberging. Deze 15 %-regel is een flexibele norm. Een 

voorwaarde is dat fysieke compensatie plaatsvindt voordat demping of toename van 

verharding mag worden uitgevoerd. Nieuw water draagt alleen bij aan de berging in het 

watersysteem ter plaatse wanneer het in open verbinding staat met dat watersysteem 

 Het verbetert gescheiden stelsel (VGS) hanteren we als uitgangspunt bij alle nieuwe 

ontwikkelingen. Bij nieuwe rioolstelsels en bestaande gescheiden stelsels is het 

referentiestelsel een (VGS) met een berging van 4 mm en een pompovercapaciteit (poc) van 

0,3 mm/uur 
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Ook is er in het Waterplan een aantal ontwerpvoorwaarden voor nieuwbouwlocaties 

geformuleerd: 

 Bouw waterneutraal, conform de normen van het Nationaal Bestuursakkoord Water 

 Leg een watersysteem aan volgens het principe 'vasthouden - bergen - afvoeren' 

 Maximaliseer afkoppeling van regenwater volgens het afkoppelplan van het 

Hoogheemraadschap van Rijnland. De gemeente heeft als intentie om maximaal af te 

koppelen 

 Laat bouwactiviteiten geen negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit. Duurzaam 

bouwen is bouwen met minder schadelijke effecten voor het milieu. Het beleid voor duurzaam 

bouwen richt zich op woningbouw, utiliteitsbouw en de grond, weg- en waterbouw. Een van 

de voorschriften is blootstelling van koper, zink en lood aan hemelwater en oppervlaktewater 

voorkomen. De simpelste oplossing is andere materialen gebruiken. Is dat niet mogelijk dan 

biedt coaten een oplossing 

 Zorg voor een goede inrichting van het watersysteem 

 Pas bij nieuwe watergangen natuurvriendelijke oevers toe 

 Oppervlaktewater is publiek eigendom en van tenminste één zijde publiekelijk toegankelijk 

(met uitzondering van landelijk wonen) 

 
2.2 Beleid provincie Noord-Holland 
 
2.2.1 Waterplan 

In het Waterplan van de provincie Noord-Holland worden vier uitgangspunten genoemd. Dit zijn: 

 Klimaatbestendig waterbeheer. Dit betekent onder andere stimulering van het 

klimaatbestendig inrichten van bedrijventerreinen (veilig, zuinig watergebruik, minimale 

wateroverlast, geen watertekort, voldoende waterkwaliteit) 

 Water medesturend in de ruimte. Water is een belangrijke sturende factor in de ruimtelijke 

ontwikkeling 

 Centraal wat moet, decentraal wat kan. Water zal vanaf de start in de planontwikkeling 

worden meegenomen bij nieuw te ontwikkelen gebieden 

 Gebiedsgerichte en resultaatgerichte benadering. De uitvoering van het waterbeleid vraagt 

maatwerk via een gebiedsgerichte aanpak 

 
2.3 Beleid Hoogheemraadschap van Rijnland 
 
2.3.1 Waterbeheerplan 2010-2015 

Voor de planperiode 2010-2015 zal het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van toepassing 

zijn. In dit plan geeft Rijnland aan wat haar ambities voor de komende planperiode zijn en welke 

maatregelen in het watersysteem worden getroffen Het nieuwe WBP legt meer dan voorheen 

accent op uitvoering. De drie hoofddoelen zijn veiligheid tegen overstromingen, voldoende water 

en gezond water. Wat betreft veiligheid is cruciaal dat de waterkeringen voldoende hoog en 

stevig zijn en blijven en dat rekening wordt gehouden met mogelijk toekomstige dijkverbeteringen.  
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Wat betreft voldoende water gaat het erom het complete watersysteem goed in te richten, goed te 

beheren en goed te onderhouden. Daarbij wil Rijnland dat het watersysteem op orde en 

toekomstvast wordt gemaakt, rekening houdend met klimaatverandering. Immers, de verandering 

van het klimaat leidt naar verwachting tot meer lokale en heviger buien, perioden van langdurige 

droogte en zeespiegelrijzing. Het waterbeheerplan sorteert voor op deze ontwikkelingen. 

 
2.3.2 Keur en beleidsregels 

Per 22 december 2009 is een nieuwe keur in werking getreden, alsmede nieuwe beleidsregels. 

Een nieuwe keur is nodig vanwege de totstandkoming van de Waterwet en daarmee 

verschuivende bevoegdheden in onderdelen van het waterbeheer. Verder zijn aan deze Keur 

bepalingen toegevoegd over het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water in de 

bodem. De “Keur en Beleidsregels” maken het mogelijk dat het Hoogheemraadschap van 

Rijnland haar taken als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur is een 

verordening van de waterbeheerder met wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen) voor: 

 Waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden) 

 Watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken) 

 Andere waterstaatswerken (onder andere bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen) 

 

De keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of bij de bovengenoemde 

waterstaatswerken. Er kan een ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel te 

mogen uitvoeren. Als Rijnland daarin toestemt, dan wordt dat geregeld in een Keurvergunning. 

De keur is daarmee een belangrijk middel om via vergunningverlening en handhaving het 

watersysteem op orde te houden of te krijgen. In de Beleidsregels, die bij de Keur horen, is het 

beleid van Rijnland nader uitgewerkt. De keur en beleidsregels van Rijnland zijn te vinden op de 

website.  

 
2.3.3 Riolering en afkoppelen 

Overeenkomstig het rijksbeleid geeft Rijnland de voorkeur aan het scheiden van hemelwater en 

afvalwater, mits het doelmatig is. De voorkeursvolgorde voor de omgang met afvalwater houdt in 

dat het belang van de bescherming van het milieu vereist dat: 

 Het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt 

 Verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt 

 Afvalwaterstromen gescheiden worden gehouden, tenzij het niet gescheiden houden geen 

nadelige gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater 

 Huishoudelijk afvalwater en afvalwater dat daarmee wat biologische afbreekbaarheid betreft 

overeenkomt, worden ingezameld en naar een afvalwaterzuiveringsinrichting getransporteerd 

 Ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d: 

 Zo nodig na zuivering bij de bron, wordt hergebruikt 

 Lokaal, zo nodig na retentie of zuivering bij de bron, in het milieu wordt gebracht 
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De gemeente kan gebruik maken van deze voorkeursvolgorde bij de totstandkoming van het 

gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Deze voorkeursvolgorde is echter geen dogma. De 

uiteindelijke afweging zal lokaal moeten worden gemaakt, waarbij doelmatigheid van de oplossing 

centraal moet staan. 

 
2.3.4 Zorgplicht en preventieve maatregelen voor hemelwater 

Voor de verwerking van hemelwater wijst Rijnland op de zorgplicht en op het nemen van 

preventieve maatregelen. Het verdient aanbeveling daar waar mogelijk aandacht te besteden aan 

maatregelen bij de bron. Preventie heeft de voorkeur boven ‘end-of-pipe’ maatregelen. 

Uitgangspunt is dat het te lozen hemelwater geen significante verslechtering van de kwaliteit van 

het ontvangende oppervlaktewater mag veroorzaken en emissie van vervuilende stoffen op het 

oppervlaktewater waar mogelijk wordt voorkomen door bijvoorbeeld: 

 Duurzaam bouwen 

 Het toepassen berm- of bodempassage 

 Toezicht en controle tijdens de aanlegfase en handhaving tijdens de beheerfase ter 

voorkoming van verkeerde aansluitingen 

 Het regenwaterriool uit te voeren met (straat)kolken voorzien van extra zand- slibvang of 

zakputten (putten met verdiepte bodem) op tactische plekken in het stelsel 

 Adequaat beheer van straatoppervlak, straatkolken en zakputten (straatvegen en 

kolken/putten zuigen) 

 Het toepassen van duurzaam onkruidbeheer 

 De bewoners, gebruikers en beheerders voor te lichten over de werking van de riolering en 

een juist gebruik hiervan 

 Het vermijden van vervuilende activiteiten op straat zoals auto’s wassen en repareren en 

chemische onkruidbestrijding 

 

Daar waar ondanks de zorgplicht en de preventieve maatregelen het te lozen hemelwater naar 

verwachting een aanmerkelijk negatief effect heeft op de oppervlaktewaterkwaliteit, kan in overleg 

tussen gemeente en waterschap gekozen worden voor aanvullende voorzieningen, een verbeterd 

gescheiden stelsel of (als laatste keus) aansluiten op het gemengde stelsel. Ook kan de 

gemeente in overleg met het waterschap kiezen voor een generieke ‘end-of-pipe’ aanpak. Deze 

keuze moet dan expliciet gemaakt worden in het GRP. 
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3 Bodemopbouw en grondwater 

3.1 Hoogteligging 
De Haarlemmermeerpolder is in 1852 drooggelegd. Het maaiveldniveau in de droogmakerij 

varieert van -4,3 0m NAP tot -5,70 m NAP. Zoals te zien is in bijlage 2 varieert de maaiveldhoogte 

op de planlocatie tussen de -4,00 en -4,5 0m NAP. In het verdere rapport gaan we uit van een 

oorspronkelijke maaiveldhoogte van -4.2 0m NAP dat wordt opgehoogd tot -3.2 0m NAP. 

 
3.2 Bodemopbouw 
Het plangebied ligt in een droogmakerij, die bestaat uit zeeklei. De bodem in het plangebied 

bestaat voornamelijk uit lichte klei met een homogeen profiel. Ten westen van het gebied komt 

veen op ongerijpte klei voor. In detail is de bodemopbouw als volgt:  

 

Tabel 3.1, bodemopbouw ter plaatse van het plangebied 

 

Diepte [m tov NAP] Samenstelling Geohydrologische eenheid 

-3,2 tot -4,2 Ophoogzand  Freatisch pakket 

-4,2 tot -5,2 Klei, matig humeus zwak siltig Deklaag 

-5,2 tot -17 Fijn zand, matig tot sterk kleiig, matig tot sterk siltig Deklaag 

-17 tot -30 Matig fijn tot matig grof zand, grindig Eerste watervoerend pakket 

-30 tot -45 Klei Eerste scheidende laag 

 

 
3.3 Grond- en oppervlaktewater 
Via het DINO-loket opgevraagde grondwatergegevens, geven een gemiddelde grondwaterstand 

van ongeveer -4.20 m NAP. De hoogst gemeten grondwaterstand is -3.90 m NAP (boring 

nummer 25A1629) in het naastgelegen bedrijventerrein met een maaiveld van ca. -3.00m NAP. 

De peilbuis zit op een afstand van circa 100 m van het plangebied. Zie bijlage 3 voor meer 

informatie. In oktober 2011 is in verschillende peilbuizen in het plangebied de grondwaterstand 

gemeten. De grondwaterstand bedroeg gemiddeld -4,20 m NAP. Geconcludeerd kan worden dat 

de grondwaterstand zich dicht bij het maaiveld bevindt. 

 

Het plangebied ligt in peilvak 22 van de Haarlemmermeer (zie ook bijlage 4). In dit vak wordt een 

waterpeil gehanteerd van -5,10 m NAP (zp)/–5,2 5m NAP (wp). Het boezempeil heeft een 

zomerpeil -0,61 m NAP en winterpeil -0,63 m NAP, maar ligt buiten het plangebied.  
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3.4 Riolering 
In de wegen rondom het plangebied ligt geen riolering. Bedrijven in de buurt maken gebruik van 

een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA). Als onderdeel van de ontwikkeling van De 

Liede wordt een gemeentelijk rioleringstelsel aangelegd. Op dat moment is het mogelijk om het 

huishoudelijk afvalwater aan te sluiten op de gemeentelijke riolering. Dit is echter pas na de bouw 

van het transformatorstation. 
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4 Toekomstige situatie 

4.1 Voorgenomen ontwikkeling 
TenneT TSO B.V. wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen tussen 

Wateringen en Beverwijk, de zogenaamde Randstad 380 kV verbinding. 380 kV 

transformatorstation Vijfhuizen is een onderdeel van de Noordring van de nieuwe 

hoogspanningsverbinding, het deel van de verbinding die loopt van Zoetermeer naar Beverwijk.  

Het plangebied is gelegen aan de Spaarnwouderweg in de gemeente Haarlemmermeer. Het 

transformatorstation gaat deel uitmaken van industrieterrein De Liede. De Liede bestaat, naast 

het huidige bedrijventerrein, uit drie nog te ontwikkelen deelgebieden. De rest van de 

ontwikkelingen zullen later plaatsvinden dan de bouw van het transformatorstation. 

Het deel van de weg aan de onderzijde van tekening wordt in een later stadium door de 

gemeente Haarlemmermeer aangelegd. Hierdoor blijft de watergang op deze plaats vooralsnog 

behouden. 
 

 
Figuur 4.1 Uitsnede inrichtingstekening nieuw transformatorstation Vijfhuizen (onder) en bestaande 

transformatorstation (boven) inclusief te graven watercompensatie (zie bijlage 2). 
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Watertoetscriteria 

Er is een aantal wateraspecten van belang voor dit plan. Per criterium worden effecten en 

oplossingsrichtingen gegeven, die het uitgangspunt vormen voor de nadere uitwerking van de 

riolering en waterhuishouding. 

 
4.1.1 Compensatie oppervlaktewater en toename verhard oppervlak 

Wanneer er sprake is van demping van oppervlaktewater of een toename van verhard oppervlak 

(>500 m²) wordt de druk op het oppervlaktewatersysteem groter door een afname in waterberging 

bij piekbelasting en een versnelde afvoer van regenwater naar watergangen. Bij demping van 

oppervlaktewater dient de afname (bij voorkeur in de directe nabijheid) in hetzelfde peilgebied 

100 % gecompenseerd1 worden. In het plangebied wordt ruim 1010 m2 oppervlaktewater 

gedempt2 (zie bijlage 5).  

 

Tabel 4.1 Compensatieberekening waterberging. In de tabel is per onderdeel het verh. opp. weergegeven. 

 

Onderdeel Oppervlakte (m2) Aantal Opp. totaal (m2) 15 % van opp. totaal (m2)

Schakelveld 375 6 2.250  

Transformatorveld 535 2 1.070  

Transformatorcel 357 3 1.071  

Compensatiespoelgebouw 108 3 324  

Centraal dienstgebouw 1314 1 1.314  

Werkplaats/SF6 opslag 113 1 113  

Fundatie 

railondersteuning 

2 20 40  

Fundatie afspanportaal 10 1 10  

Fundatie bliksempiek 2 13 26  

Kabelgoten, bestrating en 

grind 

14182 1 14.182  

Totaal verhard opp.   20.400 3.060 

  

Compensatie als gevolg van toename verhard oppervlak (m²) 3.060 

Compensatie als gevolg van demping oppervlaktewater (m²) 1.010 

Totaal te compenseren oppervlaktewater (m²) 4.070 

  

Geplande oppervlakte (tijdelijke) waterbergingen (m²) 8.893 

Overschot aan waterberging (m²) 4.823 

 

                                                        
1 Waterplan, gemeente Haarlemmermeer 
2 Oppervlakte bepaald op basis van veldinmeting TenneT 
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De totale toename van het verharde oppervlak bedraagt 20.400 m2. In tabel 4.1 is per onderdeel 

van het transformatorstation de verharding weergegeven.  

 

In het Waterplan van de gemeente Haarlemmermeer is bepaald dat 15 % van de toename 

verhard oppervlak gecompenseerd dient te worden. In dit geval betekent dat er voor de toename 

van het verhard oppervlak 3060 m2 oppervlaktewater gegraven moet worden. Daarnaast worden 

bestaande watergangen gedempt (1010 m²). 

 

De compensatie voor de te dempen kavelsloten en de toename van verhard oppervlak wordt 

direct rondom het nieuwe en bestaande transformatorstation aangelegd. De bestaande 

watergangen worden verbreed. In bijlage 5 is het nieuw te graven oppervlaktewater 

weergegeven. Door de voorgenomen verbreding van watergangen en de aanleg van 

waterpartijen in het peilvak (nr. 22) vindt geen afwenteling plaats.  

 
4.1.2 Riolering 

De planlocatie is onderdeel van het ontwikkelingsgebied De Liede. Voor dit gebied wordt gewerkt 

aan een masterplan om ook het afvalwater afkomstig uit het naastgelegen, deels al in gang 

gezette, ontwikkelingen af te voeren naar de kern Boesingheliede. Dit ligt op ongeveer 2,5 

kilometer afstand van de planlocatie.  

 

In het plangebied is geen gemeentelijke riolering aanwezig. Tot het moment van aanleg van de 

gemeentelijke riolering zal er een voorziening moeten worden gerealiseerd voor de inzameling 

van het huishoudelijk afvalwater. Een septic tank waarmee het huishoudelijk afvalwater wordt 

geloosd in oppervlaktewater is naar de huidige regels en voorschriften niet toegestaan.  

Er zal hiervoor een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater) moeten worden geïnstalleerd. 

Voor goede werking van dit systeem dient er een permanente aanvoer van afvalwater te zijn op 

het station. Mogelijk kan de afvalwaterstroom van beide transformatorstations gezamenlijk 

worden verwerkt, zodat niet een extra voorziening hoeft te worden aangelegd, maar slechts een 

uitbreiding van een bestaande voorziening. 

 

Het hemelwater wordt gescheiden afgevoerd naar het oppervlaktewater. Dit betekent een extra 

belasting voor het watersysteem. In de toekomst wordt voor de hele ontwikkeling van De Liede 

waterberging aangelegd. In de tussenfase wordt waterberging in het plangebied gegraven.  

De tijdelijke waterberging en het hemelwatersysteem dienen te worden aangesloten op peilvak 22 

(zie bijlage 4). De omvang van de waterberging is beschreven in par. 4.2.1. 

 
4.1.3 Grondwater 

Kwaliteit 

De bouw van het transformatorstation heeft geen negatieve effecten op het grondwater. Er 

worden geen uitloogbare materialen gebruikt, of deze worden gecoat. De daadwerkelijke 

verbindingen (zoals aardingen) van de transformatoren bestaan wel uit uitloogbare materialen.  
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Deze installaties staan echter niet op verhard oppervlak, maar in een grondbed en wateren dus 

niet rechtstreeks af op het oppervlaktewater. Het grindbed is waterdoorlatend, waardoor 

eventuele uitlogende stoffen grotendeels worden vastgelegd in de bodem. Gezien de geringe 

uitloging en de sterk bindende werking van de oorspronkelijke bodem worden geen negatieve 

effecten op de kwaliteit van het grondwater verwacht.  

 

Om het onttrokken grondwater te mogen lozen op het oppervlaktewater moet het aan 

kwaliteitseisen voldoen. Deze kwaliteit is geanalyseerd ten behoeve van de grondwaterbemaling. 

Hiervoor verwijzen we naar rapportage van het milieukundig onderzoek (R001-4814682IAG-cri-

V01-NL).  

 

Kwantiteit 

De grondwaterstand is hoog en ligt dichtbij het oorspronkelijk maaiveld. Door het terrein 1 meter 

op te hogen ontstaat een gemiddelde ontwatering van ca. 1 m-mv. Wij adviseren om drainage 

aan te leggen aan de onderzijde van het ophoogpakket op een hoogte van circa -4.2 m NAP. Bij 

een drainafstand (Ø 110) van 50m wordt een minimale ontwateringsdiepte van 0.5 meter 

gegarandeerd (zie bijlage 6) bij een opbolling van 0.5 meter. Daarnaast voorkomt de drainage 

een mogelijke schijngrondwaterspiegel die zich instelt bovenop het oorspronkelijke maaiveld.  

 

Het graven van extra waterberging leidt tot het verlagen van de deklaag. Deze zijn echter 

maximaal 1 meter diep en vinden plaats in den natte. Hierdoor is er geen kans op opbarsting.  

 

Voor de aanleg van het transformatorstation is grondwaterbemaling nodig. Voor het 

waterbezwaar, het opbarstingsgevaar en eventuele zettingen zijn berekeningen uitgevoerd. Voor 

de rapportage hiervan verwijzen we naar R002-4814682BMP-ege-V02-NL. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Oppervlaktewater 
Het totaal te graven wateroppervlak bedraagt 4070 m2. Dit is een optelling van een toename van 

verhard oppervlak en te dempen oppervlaktewater. Er wordt echter 8893m² extra 

oppervlaktewater gegraven. Dit ruim voldoende om eventuele negatieve gevolgen te 

compenseren. De waterberging wordt gerealiseerd met nieuwe waterpartijen en door een 

watergang te verbreden.  

 
5.2 Riolering (huishoudelijk afvalwater) 
Momenteel is er geen riolering beschikbaar om het afvalwater op aan te sluiten. In de toekomst 

kan vuilwater worden afgevoerd via een aan te leggen gemeentelijk stelsel voor De Liede. 

In de tijdelijke situatie maakt TenneT gebruik van een IBA voor de inzameling van huishoudelijk 

afvalwater. Mogelijk kunnen beide transformatorstations op één IBA worden aangesloten. 

 
5.3 Grondwater 
Het gebruik van uitloogbare materialen bij de gebouwen wordt vermeden of er wordt coating 

toegepast. De uitloging van de technische installaties naar het grondwater is, mede door de sterk 

bindende eigenschappen, naar verwachting verwaarloosbaar.  

 

Het terrein wordt opgehoogd tot ca. -3,2 m NAP. De grondwaterstand bedraagt ongeveer -4,4m 

NAP. Om te voorkomen dat door het dempen van drie kavelsloten de grondwaterstand op de 

percelen toeneemt door een hogere opbolling van de grondwaterstand adviseren wij om drainage 

aan te leggen op een diepte van -4.2 m NAP (vlak boven het oorspronkelijke maaiveld). De 

drainafstand bedraagt circa 50 meter. Bij een maximale opbolling van 0.5 meter bedraagt de 

ontwatering 0.5 m.  

 

Bij de aanleg van fundering van onderdelen van het transformatorstation is bemaling van het 

grondwater nodig. Het betreft hier bemaling van het freatische grondwater en spanningsbemaling 

om opbarsting te voorkomen (zie R002-4814682BMP-ege-V02-NL). Onderdeel van het 

bemalingsplan is het beschrijven van de kwaliteit van het te lozen water. Door de aanleg van de 

waterberging wordt de deklaag verdund. De diepte van de afgraving is gering en vindt plaats in 

den natte. Er is daarom geen opbarstingsrisico.  
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Grondwaterstanden DINO-loket 
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Peilvakken Legger Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

 





 

 

Peilvak 22 van de 

Haarlemmermeer. 

In dit vak wordt een peil 

gevoerd van  

Zomerpeil NAP -5,10 & 

Winterpeil NAP –5,25 

 

Boezempeil is 

gemiddeld  

Zomerpeil NAP -0,61 & 

Winterpeil NAP -0,63 
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Inrichtingstekening nieuwbouw transformatorstation Variant West 
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Drainage (berekening en ontwerp) 

 

 





 

 

Drainageberekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

specifieke afvoer q [m/d]   0.0021918

doorlaatfactor boven draindiepte k1 [m/d]  5

doorlaatfactor beneden draindiepte k2 [m/d]  0.01

opbolling tussen drains m [m]   0.5

      

straal van de drain r [m]   0.055

breedte van de sleuf [m]   3

diepte ondoorlatende laag beneden drain D [m] 1

      

geschatte drainafstand L [m]   48

      

natte omtrek [m]    3.22

dikte equivalentlaag d [m]   1.0661766

      

drainafstand L [m] volgens Hooghoudt  47.965693
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