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Stichtse Vecht

Warmold ten Zijthoff 

14-03-2023
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Wie is Stedin?
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Aanleiding

• Stroomstoringen in gemeente Stichtse Vecht

• Langdurige stroomstoring in oktober 2021
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Inhoud presentatie

Storingen; hoe 
ontstaan ze?

Vergelijking met 
andere deelnetten

Voedingsgebied 
Stichtse Vecht

Toekomstige 
Investeringen

Kwalitatief goede 
infrastructuur

Rol 

Gemeente
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Voedingsgebieden Stichtse Vecht

Station 

Maarssenbroek 1

Station Breukelen 10 kV

Station Vinkeveen



Hoe vaak valt de stroom uit?
# stroomstoringen per jaar verschilt per gebied
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• De grondsamenstelling heeft grote 

invloed op de prestaties van het 

elektriciteitsnet

• De drie deelnetten in Stichtse 

Vecht (Breukelen, Vinkeveen en 

Maarssenbroek Dorp) staan in de 

top 6 van gebieden met meeste 

stroomonderbrekingen

Verschillende voedingsgebieden

Zure veengrond gebieden

# 
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n
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Belangrijkste oorzaken
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• Bodemgesteldheid (bodemdaling, zuurgraad) zorgen ervoor dat 

infrastructuur minder lang meegaat dan gemiddeld.

• Steeds meer aannemers actief in de ondergrond: 11% van de 

storingen is te wijden aan graafschade.

• Door de Energietransitie wordt het elektriciteitsnet zwaarder belast 

waardoor het oplossen van storingen moeilijker wordt (omschakelen 

niet altijd mogelijk).

• Het investeringsportfolio komt steeds meer onder druk te staan door 

knelpunten in capaciteit (netcongestie). Er ontstaat hierdoor een 

dilemma tussen capaciteit en kwaliteit.

• De storing van 2021 was een uitzonderlijke storing (een zeer 

ongelukkig samenspel van verschillende factoren).

Hoe kan het dat de stroom uitvalt?

https://www.stedin.net/-/media/project/online/video/afl-1-stedin-de-gele-jas-stroomstoring.mp4


Investeringsplan 

Provincie Utrecht

Investeringsplan TenneT 

en Stedin tot 2030 

Totale investeringen:

740 miljoen euro
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Nieuw 150 kV station omgeving De Ronde 
Venen
>2030

Uitbreiding bestaand 150 kV station 
Breukelen. Nieuw 10 kV en 50 kV gebouw 
en trafo's
Ca. 2030

Uitbreiding 380/150 kV station Breukelen 
Kortrijk – Direct i.v.m. congestie opwek
Ca. 2030

Nieuw 150 kV Station Utrecht Noord
< 2030

Nieuw 50kV Station omgeving Baambrugge
> 2030

Investeringen

Uitbreiding bestaand 50 kV station 
Maarssenbroek & Vinkeveen.
Ca. 2030
En nieuw 10 kV gebouw en ms-
verdeelstation + capaciteitsuitbreiding.
Tussen 2023-2027

Uitbreiding bestaand 150 kV station Lage 
Weide
Ca. 2026
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Wat kan de gemeente doen ?

• Werkzaamheden helpen versnellen met ruimtelijke 

procedures.

• Concretiseren van ambities met betrekking tot RES, 

Warmte, en Mobiliteit, zodat tijdig en toekomstgericht
geïnvesteerd kan worden.
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Heeft u vragen?
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