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Geacht College, 
  
Hartelijk dank voor uw brief van 24 november 2021, waarin u onder andere uw zorgen uitspreekt over 
de stroomstoring van 12 oktober 2021.  
 
Graag verwijzen wij ook naar het prettige bestuurlijke overleg op 26 oktober jl. waarin wij een aantal 
afspraken hebben gemaakt.  
 
De oorzaak en duur van deze storing wordt momenteel nog onderzocht. Wij verwachten dit onderzoek 
in januari 2022 af te ronden. Tevens hebben wij een issueteam opgericht. Het doel van dit team is om 
integraal te kijken naar de storingsgevoeligheid van het elektranet in de gemeente Stichtse Vecht. We 
lichten in een opvolgend ambtelijk overleg graag de resultaten aan u toe van het onderzoek naar de 
storing van 12 oktober en zullen we ook de eerste uitkomsten van het issueteam met u delen. Wij horen 
graag met wie binnen de gemeente Stichtse Vecht wij deze uitkomsten kunnen bespreken. In dit 
gesprek zullen we ook toelichten hoe we dergelijke storingen kunnen voorkomen. 
 
Voor wat betreft de kritische klanten in dit gebied en het proces bij een crisissituatie, zoals op 12 
oktober, stel ik graag voor dat onze adviseur crisisbeheersing, de heer Enrico Fazzi, en uw adviseur 
crisisbeheersing hierover een afspraak maken om deze processen op elkaar af te stemmen.  
Onze klanten moeten dag en nacht op ons kunnen rekenen, want energie is onmisbaar geworden in de 
wereld waarin wij leven. Wij hebben dan ook begrip voor uw zorgen en betreuren de situatie én 
daarmee ook de impact die de stroomstoring met zich heeft meegebracht voor alle inwoners en 
ondernemers van de gemeente Stichtse Vecht.  
 
De storing heeft plaatsgevonden in meerdere delen van ons net. Dit heeft gezorgd voor complexiteit en 

daardoor vertraging rondom de financiële afhandeling van de te compenseren klanten. Wanneer 

klanten meer dan 4 uur zonder stroom (en/of gas) hebben gezeten, treedt de landelijke 

compensatieregeling ‘ernstige storingen’ in werking. Dit betekent dat inwoners, ondernemers en grote 

ondernemingen vanaf 4 uur stroomonderbreking compensatie ontvangen.  Dit is een wettelijke 

restrictie en de inwoners in uw gemeente hebben dan ook rondom de jaarwisseling de vergoeding 

ontvangen.  

 
Ik refereer ook graag nog naar het bestuurlijk overleg en de afhankelijkheden van elkaar, voor wat 
betreft de toenemende elektrificatie van de samenleving. Wij hebben met elkaar gesproken over de 
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grote opgave op het gebied van verduurzaming. De genoemde RES-ambities alsook de woningopgave en 
de uitbreiding van het landelijk koppelpunt van TenneT in uw gemeente, het zogenaamde Breukelen-
Kortrijk dossier. Daarin zullen we intensief met elkaar op moeten trekken. De eerste acties zijn uitgezet. 
Begin december zal met uw ambtenaren, Stedin, TenneT, Provincie Utrecht en het ministerie van 
Economische Zaken & Klimaat, gesproken worden over de uitbreidingen die in de nabije toekomst 
moeten plaatsvinden.  
Ook is er tijdens de laatste bestuurlijke RES-bijeenkomst op 19 november jl. gesproken over de 
onderliggende afhankelijkheden en het dossier ‘congestie afgekondigd op 12 oktober jl.’ door TenneT.  
 
We waarderen de constructieve houding van het college van de gemeente Stichtse Vecht. De afspraken 
zijn gemaakt om de samenwerking zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau te continueren. Door de 
samenwerking in het nieuwe jaar te intensiveren zorgen wij samen voor een leefwereld vol nieuwe 
energie.  
 
Met de reeds gemaakte en komende afspraken hopen we onze samenwerking op een positieve manier 
voort te zetten.  
 
 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Trudy Onland,  
Chief Operations Officer  
 


