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Geachte leden en duoburgerleden,

Op 14 juli 2013 ontving de burgemeester van De Veiligheidsregio de melding dat er werkzaamheden
uitgevoerd zouden gaan worden aan een stroomkabel in de Vierlinghweg. In een worst-case scenario zou dit
mogelijk kunnen leiden tot een stroomstoring in grote delen van de gemeente Bergen op Zoom en
Steenbergen. En in een klein deel van de gemeente Roosendaal. Een in april van dit jaar uitgevoerde reparatie
aan de stroomtoevoer bleek niet afdoende te zijn uitgevoerd, waardoor het opnieuw noodzakelijk is de kabel
tijdelijk buiten bedrijf te stellen om deze te herstellen. De hersteltijd van deze kabel bedraagt volgens TenneT
maximaal 14 dagen.
Van een storing in de stroomleverantie is op dit moment geen sprake. Echter, het buiten bedrijf stellen van één
van de twee hoofdkabels brengt een -zij het zeer geringe- verhoging van de kans op stroomuitval met zich
mee. Immers bij een schade aan deze ene kabel is er geen back-up meer voorhanden. De kans op een
calamiteit is volgens netwerkbeheerders Enexis en TenneT zeer gering.
Toch hebben wij als college het noodzakelijk geacht naar aanleiding van de melding, en na consultatie van De
Veiligheidsregio, in overleg met onze buurgemeenten Steenbergen en Roosendaal, u te nader te informeren.
Dit omdat de kans op een stroomstoring weliswaar zeer gering is, maar het effect ervan wel zeer ingrijpend zou
zijn. In geval van een storing aan de overgebleven hoofdkabel, zou een groot aantal huishoudens en bedrijven
(ca 17.000) mogelijk meerdere dagen niet over elektriciteit kunnen beschikken.
In de afgelopen dagen heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de betrokken gemeenten en overige
betrokken partijen. In lijn met de gemeentelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de actieve
informatieplicht en hetgeen aangeven is in de Wet veiligheidsregio's is Enexis verzocht hun cliënten te
informeren omtrent de werkzaamheden. Hierop is ons door Enexis en Tennet aangegeven dat er op dit
moment geen sprake is van een storing. Op basis van hun inschatting en ervaring is de kans op een eventuele
calamiteit zeer gering. Dit is de reden dat zij bewust tot op heden nog niet gekozen hebben voor een actieve
communicatie naar al hun afnemers.

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
E stadskantoor@bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
l www.beigenopzoom.nl

T140164
F (0164) 245356
KvK 20169091

B nvBNGrek. nr. 28.50.00.942
8 IBAN: NL41BNGH 0285000942
B BIC: BNGHNL2G

De mogelijke maatschappelijke onrust die zou kunnen ontstaan heeft ons doen besluiten, in overleg met de
buurgemeenten en Enexis/Tennet, bewoners en bedrijven actief te informeren via onze website.
Wellicht ten overvloede kan ik u informeren dat de gemeentelijke calamiteitenorganisatie op de hoogte is en
voorbereid op een eventuele calamiteit.

Hoogachtend,
De burgemeester van Bergen op Zoom

A.J. van der Wegen
Loco-Burgemeester

