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College van B&W en DB stadsdeel Amsterdam-Centrum willen duidelijkheid van VROM

Stad en stadsdeel Amsterdam-Centrum nemen actie in
verband met stroomverdeelstation Nieuwe
Looiersstraat
Het college van B&W en het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel AmsterdamCentrum hebben besloten tot een aantal acties naar aanleiding van de
magneetveldsterkte rond het verdeelstation bij de basisschool De Kleine Reus in de
Nieuwe Looiersstraat.
Na overleg met Continuon Netbeheer en na adviezen te hebben ingewonnen bij GGD
Amsterdam, TNO en het ministerie van VROM, heeft het stadsdeel gekozen voor een
oplossing waarbij het magneetveld nagenoeg kan worden weggenomen. Over de
uitvoering van de technische aanpassingen zal nog nader overleg plaatsvinden met
Continuon Netbeheer. De gemeente geeft TNO opdracht de magneetveldsterkte rond de
overige verdeelstations in Amsterdam te meten. Ook stuurt het college een brief naar de
minister van VROM waarin dringend wordt gevraagd om duidelijkheid over de
advieswaarden voor magnetische veldsterkten in bestaande situaties, zoals die bij De
Kleine Reus. In overleg met de stadsdelen, de eigenaar van de verdeelstations Continuon
Netbeheer en de GGD, wil de gemeente op korte termijn een stadsbreed plan maken.
Daarin wordt aangegeven hoe om te gaan met soortgelijke situaties elders in de stad. Een
eerste inventarisatie van verdeelstations en de aanwezigheid van basisscholen en/of
andere kindervoorzieningen wordt al gemaakt door de Dienst Ruimtelijke Ordening.
De wethouders Zorg en Milieu, Hannah Belliot en Hester Maij, rapporteren begin volgend
jaar aan het college over de resultaten.
Begin oktober ontstond er onrust onder ouders en omwonenden van de basisschool De
Kleine Reus over de magneetveldsterkte rond het verdeelstation dat naast de school
staat. Op initiatief van een ouder waren metingen gedaan. Onafhankelijk onderzoek door
TNO, in opdracht van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel, kwam vervolgens op
ongeveer gelijke waarden. De gemeten waarden lagen binnen de richtlijn van het
ministerie van VROM voor bestaande situaties, zoals bij de school. Tegelijkertijd werd
geconstateerd dat een aantal gemeten waarden duidelijk boven de advieswaarde ligt die
het ministerie aangeeft voor nieuwbouwsituaties onder hoogspanningsleidingen. Voor de
korte termijn zijn maatregelen genomen in de openbare ruimte en in de school.
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