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Geachte mevrouw, heer, 
 
Op 9 januari 2023 zijn door de PvdA-fractie artikel 40 vragen gesteld over de locatiekeuze transformatorhuis 
Het Havenhoofd. In deze brief geven wij antwoord op deze vragen. 
 
1. Welke overwegingen liggen aan dit collegebesluit ten grondslag. 

 
Antwoord 
De waterbusexploitant Blue Amigo heeft een vergunning gekregen voor het plaatsen van laadkasten met 
laadpalen, het plaatsen van een transformatorhuisje en het aanleggen van elektra kabels om elektrisch 
varen van de waterbus mogelijk te maken. Het college heeft de vergunning verstrekt op basis van de 
Leidingenverordening die van toepassing is voor het aanleggen van elektra kabels met de bijbehorende 
werkzaamheden, waar het plaatsen van een transformatorhuisje onder valt. De werkzaamheden zijn 
gedoog plichtig en het transformatorhuisje is vergunningsvrij geplaatst. Over de locatie van de 
laadkasten en het transformatorhuisje heeft vooroverleg plaats gevonden met de betrokken partijen het 
Waterschap Rivierenland, Stedin en de gemeente.  
 
Het instemmen van de aangevraagde locatie van het transformatorhuisje is tot stand gekomen op basis 
van eisen die het waterschap stelt aan de primaire waterkering Het Havenhoofd, de technische 
voorwaarden ten aanzien van de afstanden tussen het transformatorhuisje en het laadpunt van de 
waterbus en op basis van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte. De mogelijkheden in de directe 
nabijheid van het aanlegpunt van de waterbus zijn zeer beperkt en doen vanwege de hoge 
verdichtingsgraad van de bebouwing soms pijn waar je een transformatorhuisje neerzet. 
 

2. Is het college van mening dat we voldoen aan de veiligheidsnormen van minimaal 5 meter van de 
erfgrens? Welke checks op de veiligheid en de volksgezondheid is voor dit besluit uitgevoerd? 
 
Antwoord 
Allereerst is er geen sprake van aanleg van hoogspanningskabels, maar zijn middenspanningskabels 
aangelegd.  
 
Het uitgangspunt voor de aanleg van nieuwe kabels is het standaardprofiel Papendrecht uit het 
Handboek Kabels & Leidingen. Soms is de standaardindeling niet in alle gevallen mogelijk door 
eventueel al aanwezige infrastructuur. In dat geval wordt in overleg met de toezichthouder een ander 
tracé toegewezen. Deze handelswijze is in overeenstemming met het Handboek Kabels & Leidingen.  
 
De toezichthouder van de gemeente en de toezichthouder van Stedin hebben besloten om af te wijken 
van het standaardprofiel en de kabels in sommige gevallen dichter tegen de erfgrens aan te leggen.  
 

3. Heeft het college een dergelijk (onafhankelijk) onderzoek laten uitvoeren? 
 
Antwoord 
De ligging van de kabels is afgestemd met de toezichthouder van Stedin. Er is geen aanleiding om 
nader onderzoek uit te voeren. 
 



4. Klopt het dat er geen vergunning is afgegeven voor deze zwaarte? Zo ja, hoe kan het dat er dan toch 
verzwaard is? 
 
Antwoord 
Het vermogen van de huidige installatie bedraagt 1600 kVA. Hierop hebben in de uitvoering of 
naderhand geen wijzigingen plaatsgevonden. Het vermogen in het transformatorhuis bedraagt 1600 kVA 
en is in overeenstemming met de vergunning. 
 

5. Welk advies geeft de brandweer ten aanzien van de locatie? 
 
Antwoord 
Vergunningsvrije bouwwerken hebben geen advies van de brandweer nodig. 
 

6. Wanneer gaan de elektrische waterbussen varen? 
 
Antwoord 
De waterbusexploitant heeft ons laten weten dat het streven is om met ingang van de zomerregeling 
(april 2023) elektrisch te gaan varen. De schepen komen in de maand januari aan in Nederland en 
ondergaan vooraf nog diverse testen. 
 

7. Waarom deze haast en zonder het betrekken van de omwonenden bij de locatiekeuze? 
 
Antwoord 
Het transformatorhuisje is vorig jaar geplaatst om zo snel mogelijk over te schakelen naar elektrisch 
varen. Het was de bedoeling om 20 mei 2022 elektrisch te gaan varen. De levering van de elektrische 
waterbussen heeft echter langer geduurd dan verwacht. Hierdoor wordt de laadvoorziening naar 
verwachting in april 2023 in gebruik genomen. 
  
De bewoners zijn voorafgaand aan het plaatsen van het transformatorhuisje geïnformeerd over de 
locatiekeuze. 

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
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de waarnemend burgemeester, 
 
 
 
mr. drs. A.M.M. Jetten 

 


