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Geachte heer, mevrouw, 

Vorig jaar heeft de fractie van de W D  in de actualiteitsrondvraag vragen gesteld over de 
aard van een incident met een hoogspanningsstation in Vijfhuizen en de communicatie 
daarover aan omwonenden. Ik heb destijds toegezegd u daar nader over te informeren. 
Deze informatie heb laten opvragen bij Tennet: de aard van het incident (een defect in de 
transformator) werd vrij snel aangeleverd, maar over de communicatie vanuit TenneT aan 
omwonenden bleef nadere informatie enige tijd uit. Na het wachten hierop is ook de 
beantwoording aan uw Raad onbedoeld blijven liggen, waarvoor mijn excuses. Hierbij alsnog 
de informatie over dit incident. 

Op vrijdag 1 april 201 1 vond om 15.12 uur een kortdurende stroomonderbreking plaats in 
een gedeelte van de regio Haarlemmermeer. Hierdoor viel ongeveer 6 megawatt aan 
belasting weg, vergelijkbaar met het stroomverbruik van vijfduizend huishoudens. Oorzaak 
was een incident in het huidige station Vijfhuizen, waar een zogenoemde 
spanningstransformator defect raakte. Het defect raken van de transformator ging gepaard 
met een harde knal, die in de naaste omgeving hoorbaar is geweest. Tevens ontstond er 
rookontwikkeling, waarbij uit voorzorg de brandweer naar het hoogspanningsstation is 
gekomen. 

Dit incident heeft tot enige onrust geleid in de naaste omgeving. Eén van de medewerkers 
van Tennet heeft in de weken na het defect een bezoek gebracht aan enkele omwonenden 
om een korte toelichting te geven en heeft daarnaast ook diverse omwonenden te woord 
gestaan om dit incident toe te lichten. TenneT benadrukt dat hoogspanningsstations zo 
worden gebouwd en ontworpen dat veiligheid juist voor die omgeving maximaal wordt 
gewaarborgd, evenals de leveringszekerheid. Mede daardoor kon de stroomvoorziening na 
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alweer een kleine 4 minuten worden hersteld met behulp van andere transformatoren op het 
station. 

TenneT is zoals u bekend volop bezig met de ontwikkeling van een nieuw 380 kilovolt 
hoogspanningsstation in Vijfhuizen. Dit station vormt straks een belangrijke schakel in de 
nieuwe 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk. 
De ontwerpbesluiten voor station Vijfhuizen (inpassingsplan, vergunningen en ontheffingen) 
zullen naar verwachting voor de zomer van 2012 ter inzage gelegd worden 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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