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MEMO 

RAADSVRAGEN 
 
Onderwerp:  Stroomstoringen. 
Datum:  3 april 2018. 
 
 
Vragen naar aanleiding van: Gesprekken met inwoners. 
 
 
Geacht college 
 
Een aantal jaren geleden (2010-2014) is met regelmaat gesproken over het veelvuldig optreden van 
stroomstoringen in onze gemeente. Onze fractie heeft daar onder andere in januari 2013 nadrukkelijk 
aandacht voor gevraagd. 
Daarbij is aangegeven, dat Stedin, de netbeheerder in onze gemeente, de problematiek onderkent en in 
2010 is gestart met een versnelde vervanging en uitbreiding van het middenspanningsnet in onze gemeente. 
Zowel in een memo van 5 maart 2013 als een memo van 3 december 2013 is de raad geinformeerd over de 
contacten met en de maatregelen van Stedin ten aanzien van dit probleem. In december 2013 werd nog 
aangegeven dat de maatregelen tot dan toe onvoldoende succesvol waren en dat men een vervolgproject 
zou starten om met name in Vinkeveen en Mijdrecht nog eens 22 kilometer kabel extra te vervangen. 
 
Inmiddels zijn we in 2018 en is dit thema de afgelopen jaren niet veel meer aan de orde geweest. 
 
Hoewel de ChristenUnie-SGP de indruk heeft dat het aantal stroomstoringen wel is verminderd, blijft dat toch 
nog steeds aanzienlijk.  
Ter illustratie: in de periode van 4 maart 2018 t/m 3 april 2018 zijn er zes stroomstoringen geregistreerd 
(bron: historisch overzicht stroomstoringen website Stedin).  

Datum Kern Locatie 

6 maart Abcoude Dwarskade 

6 maart Mijdrecht Nijverheidsweg 

19 maart (2 x) Vinkeveen Groenlandsekade 

25 maart Mijdrecht Nijverheidsweg 

28 maart Abcoude Winkeldijk 

 
Dat zijn dus 1,5 keer per week een kortere of langere stroomuitval. Hierin zijn niet de “storingsdips” 
meegenomen die ook zijn opgetreden en onder ander zorgen voor uitval van apparatuur (en mogelijk schade 
door piekspanningen), want dit worden niet geregistreerd. 
 
De ChristenUnie-SGP neemt dit probleem serieus omdat het uitvallen van de stroom directe gevolgen heeft 
voor onze inwoners en ondernemers. Met de toegenomen digitalisering en de afhankelijkheid van 
dataverkeer- en –verwerking alsmede de aanstaande energie-transitie (minder gas, meer elektriciteit) neemt 
de afhankelijkheid van leverbetrouwbaarheid toe. Leverzekerheid kan  ook gevolgen hebben voor de mate 
waarin mensen bijvoorbeeld gebruik maken van thuiswerken (en dus de files beperken). 
 
Wij hebben derhalve de volgende vragen aan u: 

1) Heeft u een meerjarig overzicht van opgetreden stroomstoringen, zowel naar locatie, tijdstip, duur als 
aard (mogelijk van Stedin verkregen)? 

2) Zo niet kunt u dit bij Stedin voor ons opvragen (wij stellen voor de periode 2014 t/m heden) en ons 
dit vervolgens verstrekken 

3) In de memo van maart 2013 is aangegeven “Stedin heeft in het gesprek van 29 januari 2013 met de 
wethouder aangegeven eind mei / aanvang juni 2013 een prestatiejaarverslag betreffende de 
gemeente De Ronde Venen aan te bieden. Het Prestatie Jaarverslag Gemeenten (PJG) biedt een 
helder inzicht in gegevens over kabels, leidingen en stations en bevat informatie over de aard en 
oorzaak van storingen, investeringen en fraudegevallen”. Heeft u in de jaren 2013 en later inderdaad 
jaarlijks zo’n PJG ontvangen? 

a. Zo ja, wilt u ons omgaand het meest recente PJG toesturen 
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b. Zo nee, wilt u dan bij Stedin nagaan waarom deze toezegging niet is uitgevoerd en alsnog 
het meest recente PJG opvragen (en uiteraard ons toezenden) 

4) Welke conclusies kunnen aan het verloop van de stroomstoringen verbonden worden? Zijn die in 
aantal en duur (significant) afgenomen en hebben de investeringen derhalve gewerkt. 

5) Wat stelt Stedin zich ten doel ten aanzien van het aantal stroomstoringen per maand of jaar in onze 
gemeente? En wordt dat doel gehaald? 

6) Wat vind u als college dat ten minste het doel moet zijn ten aanzien van het aantal stroomstoringen 
per tijdeenheid (maand resp. jaar). 

7) Indien de stroomstoringen naar uw oordeel nog steeds te vaak voorkomen, welke maatregelen gaat 
u nemen richting de netbeheerder om voor onze inwoners en bedrijven verbetering te 
bewerkstellingen? 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
W.H.P. Stam 
Fractie ChristenUnie-SGP De Ronde Venen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


