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Onderwerp

Stroomstoring 12 oktober 2021

Geachte mevrouw Onland,

Op 12 oktober 2021 vond een grote stroomstoring plaats in onze gemeente, waardoorvooral
Maarssen, Tienhoven en delen van Breukelen zonder stroom kwamente zitten. Uiteindelijk betrof het
ruim 5.000 huishoudensdie 14 uur zonder stroom hebben gezeten. De impact van de stroomstoring
is daarmee groot geweest, voor zowel inwoners, woonzorgcentra en ondernemers.

Een dergelijke stroomstoring baart ons extra zorgen omdat hiermee ook enkelevitale functies
geraakt worden.In dat geval denken wij in het bijzonder aan woonzorgcentra. Ook hebben we
samen geconstateerd dat onze gemeente de laatste periode vaker wordt getroffen door
stroomstoringen.

Wij waarderenhet zeer dat we elkaar kort na de stroomstoring in persoon hebben kunnen spreken
om de zorgen, oorzaken en gevolgen van dezestoring met elkaar te wisselen. Vooronsis het
daarnaast ook van belang dat gekeken wordt hoe dergelijke stroomstoringen in de toekomst kunnen
worden voorkomen. Wij begrijpen dat dergelijke stroomstoringennietuit te sluiten zijn, maar zouden
toch graag zien dat de kans hierop wordt geminimaliseerd.

Graag vernemenwij dan ook watvoor Stedin de belangrijkste lessen waren uit deze stroomstoring,
mede naar aanleiding van de interne evaluatie (zowel technisch als procesmatig) die is uitgevoerd en
welke maatregelen Stedin gaat nemen om dergelijke stroomstoringen in de toekomst te voorkomen.
Daarnaast willen we met u in overleg over die organisaties waarvan het noodzakelijk is dat deze te
allen tijde hun vitale processen doorgang kunnen laten vinden.

Wij kijken uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,
er en Wethouders van Stichtse Vecht,
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drs. 4.J.H.T.H. Reinders f drs. F.J. Halsema

burgameester gemeentesecretaris

Vindt u dezebriefniet duidelijk? Laat het ons wetenvia info@stichtsevecht.nl
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl
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