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Van : chef kabinet cvdK Tel.: 2325

Onderwerp : voorbereiding op stroomstoring

Naar aanleiding van de stroomstoring eind november 2005 in het oosten van het land heeft de heer
Bijkerk in de commissie Bestuur en middelen gevraagd om nadere informatie over de voorbereiding
op stroomstoringen in Utrecht. U treft deze informatie onderstaand aan.

Crisisbeheersingsplannen
De voorbereiding op uitval van nutsvoorzieningen betreft een gemeentelijke verantwoordelijkheid, die
wordt uitgewerkt in het crisisbeheersingsplan (voorheen: rampenplan). In regionaal verband is een
model-crisisbeheersingsplan ontwikkeld dat door alle Utrechtse gemeenten is gebruikt voor de nadere
lokale uitwerking. Inmidels hebben GS de crisisbeheersingsplannen van alle Utrechtse gemeenten
getoetst en op een na goedgekeurd.
In het crisisbeheersingsplan wordt alleen op hoofdlijn ingegaan op uitval van nutsvoorzieningen. Het
staat als crisistype 12 vernoemd, en uitval van nutsvoorzieningen kan bovendien optreden in
combinatie met een aantal andere crisistypen zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden,
terrorisme, of een ongeval met explosieve stoffen.
Bij de uitwerking van de risico-inventarisatie en -analyse hebben gemeenten gebruik gemaakt van de
Leidraad Maatramp die door het ministerie van BZK is opgesteld. Deze leidraad, en de daarbij
behorende leidraad operationele prestaties, geven inzicht in de gevolgen van bepaalde risico's en de
daarbij behorende hulpvraag richting hulpverlenende instanties (brandweer, politie, geneeskundige
hulpverlening en gemeenten). In de draaiboeken wordt niet expliciet of concreet een scenario
uitgewerkt hoe te handelen in geval van uitval van nutsvoorzieningen. Het college van b&w of de
burgemeester kan wel op grond van de risicoanalyse van het crisistype uitval van nutsvoorzieningen
besluiten een rampbestrijdingsplan op te stellen. Op grond van de wet1 moeten alleen
rampbestrijdingsplannen worden gemaakt voor crises die naar aard en locatie voorzienbaar zijn. Bij
uitval van nutsvoorzieningen zijn aard en plaats doorgaans niet voorzienbaar. Op grond van deze
criteria hoeft dus geen rampbestrijdingsplan te worden gemaakt, en geen enkele Utrechtse gemeenten
heeft voor uitval nutsvoorzieningen een rampbestrijdingsplan gemaakt of in voorbereiding.

In het crisisbeheersingsplan wordt expliciet aandacht besteed aan de veerkracht die gemeenten aan de
dag moeten kunnen leggen in geval van een crisis. Met name bij een crisistype als uitval van
nutsvoorzieningen moet toepassing worden gegeven aan deze veerkrachttheorie. Gemeenten hebben
zich namelijk door de uitwerking van het model crisisbeheersingsplan voorbereid op de meeste
facetten die bij crisisbeheersing aan de orde kunnen komen. Zo zijn gemeenten voorbereid om – voor
mens en dier – in geval van uitval van nutsvoorzieningen bijvoorbeeld in tijdelijke huisvesting te
voorzien, noodzakelijke medische voorzieningen te treffen en voedsel en drinkwater te verstrekken.
Ook hebben de gemeenten plannen klaarliggen hoe zij de bevolking kunnen informeren over de
ontstane situatie.

De brandweerregio Utrechts Land beschikt over een inventarisatie van de bij de gemeentelijke korpsen
aanwezige noodstroomaggregaten. Het regionale operationele basisplan (OBP) bevat daarnaast

 
1 In casu de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo).



– 2 –

2

contactgegevens van leveranciers van noodstroomaggregaten. Alle Utrechtse gemeenten kunnen deze
gegevens ontsluiten via Multiteam, het data- en communicatienetwerk van de Utrechtse
Veiligheidsregio dat mede met personele en financiële steun van de provincie tot stand is gekomen.
Ook kan materiële bijstand worden gevraagd aan het ministerie van Defensie.

Wanneer meerdere gemeenten getroffen worden door een crisis komt de commissaris van de Koningin
in beeld. Deze kan dan een coördinerende rol hebben als het bijvoorbeeld gaat over de verdeling van
schaarse goederen of over opvanglocaties die buiten de getroffen gemeenten liggen.

Projectgroep Evaluatie, actualisatie en ontwikkeling  model-crisisbeheersingsplan
Een projectgroep, die wordt getrokken door het kabinet cvdK, zal het huidige model-
crisisbeheersingsplan evalueren met als doel het plan efficiënter te maken. Ook zal de projectgroep
voortschrijdend inzicht en/of wettelijke en landelijke ontwikkelingen op het gebied van
crisisbeheersing vertalen in het nieuwe model. In dat kader zal ook aandacht geschonken worden aan
een verdieping in het crisisbeheersingsplan van de voorbereiding op uitval nutsvoorzieningen, zoals
nadere afspraken met energieleverenciers over te treffen maatregelen en communicatie met de
bestuurders.

Risico-inventarisatie
Inzicht in de aanwezigheid van kwetsbare objecten in de gemeenten is verkregen met de uitvoering
van fase 3 van de risico-inventarisatie (afgerond in oktober 2004). Deze inventarisatie  betreft een
overzicht van objecten in de provincie Utrecht waar zich grote groepen mensen bevinden. Daarnaast
heeft een aantal gemeenten in de risico-inventarisatie van het crisisbeheersingsplan een overzicht
opgenomen van locaties waar zich minder-zelfredzame personen bevinden.

Afschakelplannen
In 2003 heeft als gevolg van de langdurige hitte en droogte in de zomer de continuïteit van de
electriciteitsvoorziening enkele malen onder druk gestaan. Door het minder beschikbaar zijn van
koelwater voor electriciteitscentrales en de grotere vraag naar electriciteit als gevolg van de warmte is
op sommige momenten overwogen om op regionaal niveau delen van Nederland voor kortere tijd af te
schakelen van het stroomnetwerk. Deze situatie is voor de hulpverlenende instanties aanleiding
geweest om, onder leiding van de provincie binnen het project risico-inventarisatie, met de
electriciteitsleverancier te overleggen over de wijze van afschakelen en het daarbij rekening houden
met belangen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Een en ander heeft geleid tot de
vaststelling van het rapport Afschakelen, een vitaal belang. In dit rapport wordt ingegaan op de
procedure rond het bewust af- en opschakelen van electriciteit.

Bestuurlijke oefening
In 2005 heeft een aantal oefeningen plaatsgevonden van het Regionaal Coördinerend BeleidsTeam
(RCBT), het regionale beleidsteam onder voorzitterschap van de commissaris van de Koningin dat
over de bestuurlijke coördinatie van een crisis met meer dan gemeentelijke impact adviseert. Op 12 en
13 oktober 2005 was het onderwerp van de oefening het afschakelen van electriciteit als gevolg van
extreme weersomstandigheden. Naast een aantal gemeenten en de hulpverlenende instanties zijn onder
andere betrokken Eneco en de Utrechtse economisch commissaris. Het is belangrijk om in de
oefeningen ervaring op te bouwen met het beheersen van crises.


