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Onderwerp    
Vragen van de leden Omtzigt en Hessels over de stroomstoringen in Haaksbergen en 
omgeving. 
 

 

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door de leden Omtzigt en 
Hessels over de stroomstoringen in Haaksbergen en omgeving, kenmerk 2060711300, 
d.d. 4 april 2007. 
 
1.  
Hebt u kennisgenomen van het feit dat voor de tweede keer in relatief korte tijd zich een 
lange stroomstoring heeft voorgedaan in Haaksbergen en een aantal omliggende plaatsen 
(Rekken, Eibergen en Neede)? 
 
Antwoord 
Ja. 
 
2.  
Klopt het dat wederom het uitvallen van één mast, ditmaal langs het Twentekanaal, de 
enige oorzaak was van het compleet uitvallen van de stroom? 
 
Antwoord 
Het ging deze keer niet zozeer om het uitvallen van één mast, maar om het uitvallen van 
kabels (die aan masten hangen). Een ponton met een te hoge lading heeft in een zijtak van 
het Twentekanaal de hoogspanningsverbinding naar Haaksbergen beschadigd, waardoor 
beide 110 kV-circuits zijn uitgevallen. Het gevolg was dat Haaksbergen en Eibergen niet 
meer van stroom konden worden voorzien. Doordat de kabels van beide circuits geraakt 
werden, viel de stroom volledig uit. Indien slechts de kabels van één circuit waren 
beschadigd, was de stroomvoorziening in stand gebleven. 
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3.  
Ziet u nu wel aanleiding om het N-1 overal strikt toe te passen en ervoor te zorgen dat in 
principe elke plaats in Nederland van twee kanten via twee verschillende masten stroom 
geleverd krijgt en niet van één kant? 
 
Antwoord 
Naar aanleiding van het eerste Haaksbergen-incident, in november 2005, is een aantal 
acties in gang gezet. Een van die acties betreft nader onderzoek naar toepassing van het 
N-1 criterium. Ik zal u een brief sturen waarin ik uitgebreid inga op de resultaten van deze 
acties. Daarbij wordt ook de recente stroomstoring in Haaksbergen meegenomen. Voor 
beantwoording van uw vraag verwijs ik graag naar deze brief.  
 
 
 
 
 
 

(w.g.) Maria J.A. van der Hoeven 
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