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Naam: Matthias Lascher Punt 

Onderwerp: Brand in transformatorhuisje bij Zonnepark Emmeloord 

Datum indiening vragen: 16 april 2020 

 
Vragen: 
 
 
8 april jongstleden is een transformatorhuisje bij zonnepark Emmeloord in brand gevlogen. 
Op 24 maart 2019 heeft zich een vergelijkbare situatie voorgedaan. 
 
De fractie ChristenUnie-SGP heeft de volgende vragen: 
 

1. Is het college bekend met onderzoek dat wordt gedaan naar de oorzaken van de 
brand? Zo ja, is het college van plan dat onderzoek te delen met de raad? 
Het college is, vanuit zijn verantwoordelijkheid, niet bekend met een onderzoek 
naar de oorzaak. Noch de brandweer noch de veiligheidsregio doet onderzoek 
en heeft daar dus tot nu toe geen aanleiding voor gezien.  
 
 

2. Op welke manier kan het college invloed uitoefenen op de veiligheid van de installatie 
op zonnepark Emmeloord? 
De veiligheidseisen voor zonneparken zijn terug te vinden in het bouwbesluit 
met daaraan gekoppeld NEN-normeringen én een voorschrift op basis van 
ABRO-wetgeving. Het college ziet hier op toe en kan eventueel handhaven. Er 
is geen aanleiding om aan te nemen dat dit in dit geval niet of onvoldoende 
gebeurd is. De installatie voldeed aan de eisen op basis waarvan het college 
toezicht houdt.  
 

3. Als blijkt dat de bereikbaarheid van het transformatorhuisje de hulpdiensten heeft 
belemmerd in hun werk, is het college dan bereid de bereikbaarheid van cruciale 
installaties zoals transformatorhuisjes op zonnepark Emmeloord te verbeteren? Zo ja, 
hoe? 
De bereikbaarheid heeft bij deze brand geen rol gespeeld. Door de hulpdiensten 
wordt aangegeven dat in aanleg de bereikbaarheid in orde is.  
 

4. Indien er sprake is van een structureel probleem, wat zijn de mogelijkheden en 
plannen van het college om dit op te lossen? 
Het college ziet geen structureel probleem. De veiligheidsregio wordt in de 
ontwerpfase van (grote) projecten betrokken om op die manier aan de voorkant 
te kunnen adviseren. 
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