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Het plan zal wanneer daartoe aanleiding is worden geactualiseerd. Om deze cyclus te faciliteren 
worden de wijzigingsverzoeken centraal geregistreerd. Wijzigingsverzoeken kunnen worden 
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plan. Afhankelijk van de beoordeling van de beheergroep zal de wijziging worden doorgevoerd of 
afgevoerd. De indiener van een wijzigingsverzoek zal een terugkoppeling krijgen over de beoor-
deling van de beheergroep. Wijzigingsverzoeken worden alleen in behandeling genomen als deze 
duidelijk omschreven zijn en de indiener bekend is bij Veiligheidsregio Zeeland.  
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Voorwoord 

Zonder elektriciteit, toegang tot internet, drinkwater of betalingsverkeer ligt de samenleving 
plat. Daarom werken overheid, bedrijfsleven, hulpverleningsdiensten en inlichtingendiensten 
nauw samen om de bescherming van zulke vitale producten, diensten en processen continu te 
verbeteren en borgen. 
 
Uitval van vitale infrastructuur heeft in veel veiligheidsregio’s de aandacht. In het Regionaal 
Risicoprofiel is expliciet benoemd dat Veiligheidsregio Zeeland kwetsbaar is  voor ‘nieuwe crises’ 
rondom uitval vitale infrastructuur. Veiligheidsregio Zeeland beschikt over convenanten met de 
toeleveranciers van drinkwater, elektriciteit en gas. In die convenanten zijn afspraken gemaakt 
over de aanpak en verantwoordelijkheidsverdeling bij de uitval van vitale infrastructuur. Storin-
gen in de levering van gas en elektriciteit komen regelmatig op kleine maar ook op grotere schaal 
voor. In het verleden deed zich in de nacht van 25 op 26 november 2005 in de Provincie Zeeland 
een kabelbreuk voor in het hoogspanningsnet bij Rilland en Hulst. Op vier locaties braken de 
hoogspanningskabels. De kwetsbaarheid van de vitale infrastructuur in Zeeland en met name de 
effecten: een gebroken hoogspanningskabel op de autosnelweg A58 die de weg versperde en 
een grootschalige uitval van elektriciteit gedurende 24 uur in de stad Hulst (30.000 inwoners) 
zorgde voor een maatschappelijke ontwrichting. Maar ook recente incidenten zoals de stroom-
uitval op 27 maart 2015 in de gehele regio Noord-Holland, de gasstoring van januari 2015 in 
Velsen-Noord en uitval drinkwater Philippine 3 maart 2016 Daarnaast zijn ook internationale 
voorbeelden van stroomuitval te noemen, waar gecoördineerde inzet van hulpdiensten en 
gemeenten noodzakelijk was. De regio is kwetsbaar voor ‘nieuwe crises’ rondom uitval van vitale 
infrastructuur (o.a. energievoorziening en spraak/datacommunicatie) en  heeft een grote impact. 
 
6 augustus 2016  – TERNEUZEN  - Door een stroomstoring bij Enduris zaten 151 huishoudens en 
bedrijven in een deel van Terneuzen vrijdagavond zonder stroom. Bij chemiebedrijf ICL-IP Ter-
neuzen brak daardoor kortstondig brand uit en bij Skidôme ging het automatische gasalarm voor 
ammoniak af en kwam zonder stroom te zitten. Het ziekenhuis in Terneuzen ondervond proble-
men met het niet kunnen opstarten van de noodstroom aggregaat en diverse bedrijven onder-
vonden ernstige hinder van de meerdere stroomdips die gedurende de avond plaatsvonden. Om 
half elf trad de storing op, door een defect in een kabel. "Het was een spontane storing, dat kan 
zomaar gebeuren. Maar de pech was dat het in twee verschillende kabeldelen tegelijk gebeur-
de", vertelt een woordvoerder van de Delta Netwerkgroep, die deel uitmaakt van Enduris....... 
 
Bovenstaande praktijkvoorbeelden geven de noodzaak aan van een goede voorbereiding van 
hulpdiensten, gemeenten én burgers op situaties zonder elektriciteit , gas en drinkwater. Het 
onderliggende plan is bedoeld als handvat voor de operationele diensten en bestuurders die 
tijdens een langdurige en grootschalige uitval of verstoring van elektriciteit, gas en drinkwater  in 
actie komen. 
 
De Veiligheidsregio Zeeland moet zich voorbereiden op de rampenbestrijding en crisisbeheersing 
voor de vitale infrastructuur in de Provincie Zeeland, zo ook de voorbereiding voor de uitval of 
verstoring van nutsvoorzieningen (drinkwater, elektriciteit en gas). Dit plan is van toepassing op 
de vitale infrastructuur in de regio Zeeland. De bestrijding van de effecten bij een uitval of 
verstoring van vitale infrastructuur in Zeeland is een multidisciplinaire aangelegenheid.  
 
Multidisciplinaire planvorming crisismanagement, Middelburg, 28 juli 2016. 
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1 Algemeen 

1.1 Inleiding 

Op nationaal niveau zijn scenario’s in het kader van de nationale risicoanalyse uitgewerkt voor de 
grootschalige uitval van elektriciteit, gas en water. Op regionaal niveau  wordt in het risicoprofiel 
benoemd de uitval van vitale infrastructuur als prioritair risico. De kans op het scenario ‘uitval 
nutsvoorzieningen’ wordt ingeschat als mogelijk en de impact van het scenario op aanzienlijk. Dit 
gecombineerd met de onbekendheid met de totaliteit aan keteneffecten van dit scenario, heeft 
er toe geleid dat bestuurders hebben aangegeven dit risico als prioritair te willen aanmerken en 
deze thema’s verder uit te willen werken in een plan. Tevens heeft Veiligheidsregio Zeeland zich 
met een samenwerkingsconvenant met drinkwaterpartners en de netbeheerders van elektriciteit 
en gas uitgesproken om zich gezamenlijk voor te bereiden op de uitval van nutsvoorzieningen. 
Onder nutsvoorzieningen verstaan we elektriciteit, gas en water. De effecten van nutsvoorzie-
ningen kunnen groot maar ook zeer divers zijn. Het kan variëren van maatschappelijke ontwrich-
ting tot fysieke gevolgen voor bepaalde kwetsbare groepen in de samenleving. De meest voor-
komende uitval beperkt zich meestal tot wijken of dorpen, soms enkele gemeenten. Zelden 
worden hele landsdelen of meer getroffen. Een uitval vraagt over het algemeen een onderzoeks- 
en hersteltijd die beperkt is tot 4 uur. Uitval van meer dan 8 uur tot enkele dagen is mogelijk 
maar komt weinig voor.  
 
In Zeeland valt  jaarlijks enkele malen de stroom uit. Hieronder vallen ook stroomstoringen die 
voor een korte tijd ’s nachts plaatsvonden en/of dusdanig kort van duur waren, dat stroomafne-
mers er zelf nauwelijks iets van merkten. In veel gevallen bleven de gevolgen van een stroomsto-
ring beperkt tot wat ongemak. Echter de kans  bestaat op een uitval of verstoring van nutsvoor-
zieningen (elektriciteit, gas en water), waarvan de gevolgen duidelijk merkbaar zijn. Onder 
bepaalde omstandigheden kan uitval leiden tot opschaling van de hulpverlening om maatschap-
pelijke ontwrichting te voorkomen of op te lossen.  
 

   
 
De Veiligheidsregio Zeeland moet zich samen met haar publiek en private partners voorbereiden 
op de rampenbestrijding en crisisbeheersing voor de vitale infrastructuur in de Provincie 
Zeeland, zo ook de voorbereiding voor de uitval of verstoring van nutsvoorzieningen (elektrici-
teit, gas en water). Het onderliggende plan is bedoeld als handvat voor de operationele diensten 
en bestuurders die tijdens een langdurige en grootschalige uitval of verstoring van nutsvoorzie-
ningen in actie komen. 
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1.2 Doel en uitgangspunten 

Doelstelling van dit plan is dat operationele en bestuurlijke functionarissen effectief om kunnen 
gaan met de effecten van een onverwachte uitval van nutsvoorzieningen. Dit plan geeft inzicht in 
de mogelijke gevolgen van de uitval van nutsvoorzieningen en de belangrijkste aandachtspunten 
voor de kolommen en ketenpartners. De operationele en bestuurlijke functionarissen kunnen 
aan de hand van de uitwerking elektriciteit, gas en drinkwater in dit IBP,  vaststellen welke 
maatregelen nodig zijn en wie voor de uitvoering hiervan verantwoordelijk is. Bij het opstellen 
van dit plan is uitgegaan van de onderstaande uitgangspunten. 
 

 Handreiking veiligheidsregio bij dreigende verstoring of uitval van vitale voorzieningen 
(Project Veiligheidsberaad continuïteit in de samenleving). 

 Bestuurlijke netwerkkaart 12 drinkwater. 

 Bestuurlijke netwerkkaart 14 elektriciteit en gas. 

 Dit plan richt zich op een grootschalige uitval van de elektriciteit- gas- en drinkwater-
voorziening.  

 Het plan  richt zich op het zoveel mogelijk beperken van schade (fysiek, ecologisch en 
economisch) en geeft inzicht in de te verwachten problemen, aandachtspunten en de te 
nemen maatregelen.  

 Het IBP is een multidisciplinair plan en beschrijft geen aandachtpunten welke gerela-
teerd kunnen worden aan de continuïteit binnen eigen kolom/dienst. Hiervoor zijn ko-
lommen/diensten namelijk zelf verantwoordelijk.  

 De netbeheerder is verantwoordelijke voor het herstel van de nutsvoorziening en de 
communicatie daarover (stemt de boodschap wel af met betreffende Veiligheidsregio). 

 De overheid gaat uit van de zelfredzaamheid van mensen, de hulpverlening zal dan ook 
primair gericht zijn op niet- en verminderd zelfredzamen. 

 De overheid treedt op ten aanzien van de openbare orde en veiligheid, levensbedreigen-
de situaties en de openbare gezondheidszorg. 

 De capaciteit van de hulpverleningsdiensten is beperkt waardoor in de hulpverlening pri-
oriteiten gesteld moeten worden. 

 Algemene en functionele keten: Zowel in de planvorming als tijdens de aanpak van het 
incident komt de verantwoordelijkheidsverdeling tussen netbeheerder en de veiligheids-
regio aan de orde. De veiligheidsregio dient het incident niet vanuit de standaard proces-
sen binnen de algemene keten van crisisbeheersing te benaderen. De regie ligt bij uitval 
nutsvoorzieningen vooral bij de netbeheerder (functionele keten) Hiermee wordt voor-
komen dat taken dubbel of inefficiënt georganiseerd worden.  

 Leiding en coördinatie: Vanaf de melding tot het einde van het incident dient uitgegaan 
te worden van de crisisstructuur met  de daarbij behorende bezetting. De ingerichte cri-
sisorganisatie  van de veiligheidsregio dient in verhouding tot de voor het incident uit te 
voeren taken.  

 Op- en afschaling: Flexibele opschaling1: Hulpverleningsdiensten hebben bij een uitval 
van elektriciteit, gas en drinkwater wel taken. De taken die deze diensten hebben bij een 
uitval kunnen zeer beperkt zijn. Of het voor deze diensten werkelijk noodzakelijk is om 
aanwezig te zijn op de plaats van de uitval en deel uit te maken van een operationeel 
team is de vraag. Zeker omdat met deze inzet de piketorganisatie langdurig is belast. Het 
niet noodzakelijkerwijs hebben van (uitgebreide) multidisciplinaire afstemming bij de 
uitval van nutsvoorzieningen komt door: 

                                                           
1 Inspectie Veiligheid en Justitie - Evaluatierapport gasstoring Velzen, november 2015. 
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 de hulpverleningsdiensten hebben minimaal aan te sturen eenheden ( In het ge-
val van drinkwateruitval is Bevolkingszorg aanwezig op de waterdistributiepun-
ten. 

 ontbreken van werkzaamheden gerelateerd aan eigen processen. 

 het vooral verrichten van ondersteunende taken bijvoorbeeld: De politie voert in 
het getroffen gebied extra surveillance uit, de GHOR helpt met het samenstellen 
van een lijst met niet-zelfredzamen en de brandweer ondersteuning biedt bij het 
uitdelen van middelen.  

 Wanneer bij een uitval van elektriciteit, gas en drinkwater opgeschaald wordt, zal dat di-
rect opschaling naar een ROT betreffen, die de omgevingseffecten van de uitval in beeld 
brengt, de langere termijnaspecten, de scenario’s en de crisiscommunicatie.  
Een CoPI zal alleen ter plaatse komen indien de uitval tot een incident leidt en het nood-
zakelijk is om het incident te bestrijden (en niet de overige effecten van de uitval) of spe-
cifieke afspraken maken tussen de Leider CoPI en de ROL bijv: CoPI de noodhulp voor 
haar rekening neemt.  
- Het advies tot opschalen naar GRIP 2 en hoger is in dit plan geen automatisme.  

De ROL zal hier een weloverwogen keuze voor maken en kan hiervoor afstem-
men/adviseren/informeren met de informatiemanager, calamiteitencoördinator, 
communicatieadviseur en het eventueel informeren van de betrokken burgemees-
ter(s)/voorzitter.  

 Informatiemanagement: Om te voorkomen dat de uitwisseling van informatie en de sa-
menwerking niet goed van de grond komt dient er een balans te zijn in het ‘halen’ van in-
formatie door de veiligheidsregio en het ‘brengen’ van informatie door vitale partners.  
De veiligheidsregio dient een totaaloverzicht van de effecten en knelpunten van de groot-
schalige uitval van nutsvoorzieningen te hebben. Vitale partners kunnen de veiligheidsre-
gio’s actief informeren over de consequenties van een grootschalig uitval van nutsvoorzie-
ningen stroomuitval voor de openbare orde en veiligheid. 

 Het functioneren van telecomvoorzieningen is direct gerelateerd aan de beschikbaarheid 
van elektriciteit. Grootschalige stroomuitval is een mogelijke aanleiding voor een storing 
in de telecomvoorziening.  
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1.3 Samenhang planvorming 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Leeswijzer 

Dit plan bevat een drietal onderdelen van de vitale infrastructuur uitgewerkt in drie delen: 
elektriciteit, gas en drinkwater. Ieder deel bevat een incidentenmatrix, scenariokaart en check-
lists in de vorm van tabellen met knelpunten, maatregelen en aandachtspunten. Deze zijn niet op 
basis van prioriteit/dienst ingedeeld en zijn niet uitputtend.  
 
Ten tijde van uitval van nutsvoorzieningen wordt de gebruiker van dit plan geadviseerd om de 
achtereenvolgende delen door te nemen zodat tijdig maatregelen genomen worden. Tevens 
wordt aandacht besteed aan de bestuurlijke aandachtspunten, nafase, crisiscommunicatie, het 
beheer van dit plan. Tevens zijn er een aantal bijlagen opgenomen. 
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2 Randvoorwaardelijke processen 

De randvoorwaardelijke processen volgen de generieke afspraken uit het Regionaal Zeeuws 
Crisisplan inclusief de Zeeuwse GRIP-regeling. In de onderliggende paragrafen wordt enkel 
ingegaan op de specifieke afspraken die van toepassing zijn voor de incidentbestrijding.  
 
Uit de verschillende evaluaties over de uitval van nutsvoorzieningen blijkt dat de informatiebe-
hoefte van burgers, bedrijven, zorginstellingen, andere nutsvoorzieningen, veiligheidsregio’s en 
andere overheden opvallend eenduidig is, namelijk dat ze willen (en moeten) weten dat er een 
storing is, hoe groot het getroffen gebied is en hoe lang het gaat duren. Omdat precies deze 
feitelijke informatie bij de betrokken beheerders van de vitale ketens beschikbaar is, ligt het in 
de rede dat in het kader van de alom gewenste (en bepleite) adequate informatievoorziening de 
volgende uitgangspunten zouden kunnen gelden tussen de veiligheidsregio’s en de beheerders 
van de vitale ketens, ongeacht het actuele opschalingsniveau: 
 

 In geval van een uitval (een onderbreking) van de nutsvoorziening (leveringszekerheid) 
informeert de beheerder van de keten de getroffenen, en het openbaar bestuur, alsmede pu-
bliek en media over de ontstane situatie, de (herstel)maatregelen, mogelijke adviezen, en de 
vooruitzichten; 

 De burgemeester of voorzitter veiligheidsregio informeert het publiek en de media over de 
gevolgen van de uitval voor de openbare orde en openbare veiligheid, de maatregelen in het 
kader van de gevolgbestrijding en over eventuele gevolgen voor de continuïteit en bereik-
baarheid van de reguliere hulpverlening, basispolitiezorg en brandweerzorg; 

 De beheerder van de keten kan de veiligheidsregio(‘s) desgewenst verzoeken om de informa-
tie van de  netbeheerder te helpen te verspreiden via de regionale omroep, NL-alert of an-
derszins. De netbeheerder blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de boodschap die via de 
veiligheidsregio naar buiten wordt gebracht. 

2.1 Melding en alarmering 

Het proces “melding en alarmering” volgt de generieke afspraken uit het regionaal crisisplan en 
de GRIP-regeling. In deze paragraaf wordt enkel ingegaan op de specifieke afspraken die van 
toepassing zijn voor de incidentbestrijding. 
  
Om een veilige en verantwoorde inzet van hulpdiensten mogelijk te maken is een heldere mel-
dings- en alarmeringsprocedure noodzakelijk. Op basis van een melding door burgers en/ of het 
signaleren van het incident bij de exploitant start de inzet van hulpdiensten met een communica-
tie tussen de meldkamer en de exploitant. Verificatie van de ontvangen melding vindt plaats en 
aanvullende informatie wordt ingewonnen. Hierbij wordt op basis van de dan beschikbare 
informatie, aard, omvang en locatie van het incident een eerste opschalingsniveau bepaald. Het 
te alarmeren potentieel worden bepaald door de informatie-uitwisseling tussen meldkamer en 
exploitant. Van belang hierbij is dat beide organisaties voldoende kennis moeten hebben over 
elkaars functioneren. 
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Figuur: melding en alarmering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melding door derden 
GMK Veiligheidsregio Zeeland kan door derden geïnformeerd worden over een incident via een 
melding telefonisch. GMK Veiligheidsregio Zeeland zal de alarmering telefonisch verifiëren bij de 
netbeheerder.  
 
Melding en alarmering door de netbeheerder 
GMK Veiligheidsregio Zeeland wordt door de netbeheerder geïnformeerd of gealarmeerd over 
een incident via een melding telefonisch. Daarbij wordt waar daar mogelijk aangegeven welke 
omvang van toepassing is (zie ook ROL GMK). GMK Veiligheidsregio Zeeland zal de alarmering 
telefonisch verifiëren bij de netbeheerder.  
 
Alarmering door GMK Veiligheidsregio Zeeland 
GMK Veiligheidsregio Zeeland heeft de taak om deze melding aan diverse organisaties door te 
sluizen en afhankelijk van de incidentclassificatie onderdelen van de hoofdstruc-
tuur/crisisorganisatie te alarmeren. De GMK zal de netbeheerder informeren voor deelname van 
de vertegenwoordiger netbeheerder (=liaison) in het CoPI, ROT, GBT of RBT en geeft daarbij de 
locatie aan. 
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2.2 Leiding en coördinatie 

De GRIP regelt opschaling voor leiding en coördinatie op operationeel niveau op de plaats van 
het incident en op tactisch en strategisch niveau. De leiding en coördinatie van de regionale 
crisisorganisatie wordt georganiseerd en ingericht door de veiligheidsregio. Er wordt afstemming 
georganiseerd met de betrokken publiek- en private partners. De burgemeester van de betref-
fende gemeente c.q. de voorzitter van de betreffende veiligheidsregio heeft ingeval van een 
ramp of een dreiging voor het ontstaan ervan het opperbevel over de organisaties die deelne-
men aan de bestrijding van een ramp en coördineert de incidentbestrijding ter plekke.  
 
Het doel van het proces leiding en coördinatie is om een effectieve aansturing van alle betrokken 
diensten, sleutelfunctionarissen en eenheden te waarborgen. Effectief wil zeggen dat het totale 
potentieel zodanig en in onderlinge afstemming wordt ingezet, dat de noodzakelijke bestrijdings- 
en ondersteunende activiteiten zo snel en effectief mogelijk en in de juiste prioriteitsvolgorde 
worden uitgevoerd. Het proces leiding en coördinatie behelst voor alle disciplines (horizontaal) 
en voor alle niveaus (verticaal): 
 

 het in onderlinge samenhang vaststellen van de prioriteiten bij de bestrijden van het in-
cident (de besluitvorming); 

 het coördineren van en leiding geven aan de feitelijke bestrijding c.q. aan de inhoudelijke 
incidentbestrijdingsprocessen; 

 het monitoren van resultaten; 

 en het op basis hiervan beoordelen en bijstellen van de bestrijding. 
 
Bij een (dreigende) grootschalige uitval van nutsvoorzieningen zijn de volgende partijen betrok-
ken (niet uitputtend): 
 

 Veiligheidsregio Zeeland (GMK, BRW, GHOR); 

 Nationale Politie: Politie Eenheid Zeeland-West-Brabant; 

 Netbeheerder: drinkwaterbedrijf Evides en Brabant Water; 

 Netbeheerder: elektriciteit en gas Enduris, TenneT, Gts, Gasunie; 

 Exploitanten vitale infrastructuur (alle ketens waaronder o.a. industriële bedrijven); 

 Gemeenten; 

 Ministeries en daaraan gelieerde instituten; 

 Rijksheren; 

 Regio- en landsgrensoverschrijdende vertegenwoordigers. 
 

 
1.  
Zowel in de planvorming als tijdens de aanpak van het incident komt de verantwoordelijkheids-
verdeling tussen netbeheerder en de veiligheidsregio aan de orde. De veiligheidsregio dient het 
incident niet vanuit de standaard processen binnen de algemene keten van crisisbeheersing te 
benaderen. De regie ligt bij uitval nutsvoorzieningen vooral bij de netbeheerder (functionele 
keten) Hiermee wordt voorkomen dat taken dubbel of inefficiënt georganiseerd worden.  
 
2. 
Vanaf de melding tot het einde van het incident dient uitgegaan te worden van de crisisstructuur 
met  de daarbij behorende bezetting. De ingerichte crisisorganisatie  van de veiligheidsregio 
dient in verhouding tot de voor het incident uit te voeren taken.  
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2.3 Op- en afschaling 

De multidisciplinaire afstemming en de invulling van het proces op- en afschaling is nauw ver-
bonden met het proces leiding en coördinatie. De verdere invulling en de onderlinge samenhang 
is in de vorige paragraaf besproken. Wanneer zich een melding voordoet van een (dreigende) 
uitval dat  vraagt om multidisciplinaire coördinatie en/of een eenduidige aansturing van de inzet 
van diensten door multidisciplinaire teams, vindt vervolgalarmering plaats. Bij opschaling vindt 
melding en alarmering plaats:  
 

 Melding; 

 Alarmering. 
 
GRIP regeling 
Bij een (dreigend) uitval wordt gestreefd naar afstemming met de opschalingsystematiek die 
voor de bestrijding van andere rampen en/of crisis wordt gehanteerd. Binnen de veiligheidsregio 
vormt de GRIP-regeling de basis voor de multidisciplinaire, operationele en bestuurlijke opscha-
ling tijdens crises. De regeling is bindend voor zowel de operationele partners als alle gemeenten 
binnen de veiligheidsregio.  
 

2.3.1 Opschaling 

Indien er opgeschaald wordt gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van de hiërarchisch hoogste 
functionaris in de incidentbestrijdingsorganisatie van het niveau dat op dat moment actief is. Dit 
dient aan alle betrokkenen kenbaar gemaakt te worden.  
 
Flexibele opschaling2: Hulpverleningsdiensten hebben bij een uitval van elektriciteit, gas en 
drinkwater wel taken. De taken die deze diensten hebben bij een uitval kunnen zeer beperkt zijn. 
Of het voor deze diensten werkelijk noodzakelijk is om aanwezig te zijn op de plaats van de uitval 
en deel uit te maken van een operationeel team is de vraag. Zeker omdat met deze inzet de 
piketorganisatie langdurig is belast. Het niet noodzakelijkerwijs hebben van (uitgebreide) multi-
disciplinaire afstemming bij de uitval van nutsvoorzieningen komt door: 

 de hulpverleningsdiensten hebben minimaal aan te sturen eenheden ( In het geval van 
drinkwateruitval is Bevolkingszorg aanwezig op de waterdistributiepunten. 

 ontbreken van werkzaamheden gerelateerd aan eigen processen  

 het vooral verrichten van ondersteunende taken bijvoorbeeld: De politie voert in het getrof-
fen gebied extra surveillance uit, de GHOR helpt met het samenstellen van een lijst met niet-
zelfredzamen en de brandweer ondersteuning biedt bij het uitdelen van middelen.  

 
Specifiek als afwijking op de hoofdstructuur wordt een liaison als lid toegevoegd aan het CoPI, 
ROT, GBT of RBT:  Netbeheerders beschikken over functionarissen die op afroep als liaison 
kunnen worden ingezet tijdens een ramp of crisis. Opgemerkt wordt dat netbeheerders geen 
garanties kunnen geven over de opkomsttijd. Er worden geen taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden vastgesteld voor liaisons. 
  

                                                           
2 o.a. als input gebruikt: Inspectie Veiligheid en Justitie - Evaluatierapport Gasstoring Velzen, november 2015. 
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Afspraken opschalingsniveau 
In principe wordt stapsgewijs op- en afgeschaald in opschalingsniveau. De op- en afschaling is 
afhankelijk van een aantal factoren, te weten: 
 

 de ernst van het (dreigende) uitval; 

 het tijdstip van het (dreigende) uitval; 

 de omvang van het (dreigende) uitval; 

 de plaats van het (dreigende) uitval; 

 de ernst van de situatie voor externe uitval. 
 

 Wanneer bij een uitval van elektriciteit, gas en drinkwater opgeschaald wordt, zal dat di-
rect opschaling naar een ROT betreffen, die de omgevingseffecten van de uitval in beeld 
brengt, de langere termijnaspecten, de scenario’s en de crisiscommunicatie.  
Een CoPI zal alleen ter plaatse komen indien de uitval tot een incident leidt en het nood-
zakelijk is om het incident te bestrijden (en niet de overige effecten van de uitval) of spe-
cifieke afspraken maken tussen de Leider CoPI en de ROL bijv: CoPI de noodhulp voor 
haar rekening neemt.  
- Het advies tot opschalen naar GRIP 2 en hoger is in dit plan geen automatisme.  

De ROL zal hier een weloverwogen keuze voor maken en kan hiervoor afstem-
men/adviseren/informeren met de informatiemanager, calamiteitencoördinator, 
communicatieadviseur en het eventueel informeren van de betrokken burgemees-
ter(s)/voorzitter.  

 Het functioneren van telecomvoorzieningen is direct gerelateerd aan de beschikbaarheid 
van elektriciteit. Grootschalige stroomuitval is een mogelijke aanleiding voor een storing 
in de telecomvoorziening.  

 

2.3.2 Afschaling 

De responsfase van een wordt als beëindigd verklaard of afgeschaald door de hoogste, leidingge-
vende als aan de volgende criteria wordt voldaan: 
 

 De uitval is onder controle; 

 De uitval  is ingesloten en veroorzaakt geen verdere onmiddellijke risico’s voor omgeving 
en bevolking etc.; 

 Er behoeven geen additionele maatregelen behalve die reeds van kracht zijn, uitgevoerd 
te worden; 

 De leveringszekerheid is hersteld. 
 

Op dat moment moet de responsorganisatie een gecoördineerde aanpak ontwikkelen voor 
herstel en terugkeer naar de normale situatie (nazorg/nafase). 
 
Regionale afschaling 
De afschaling vindt gecoördineerd plaats, na expliciete kennisgeving aan of besluitvorming van 
het direct bovenliggende niveau. De afhandeling van een incident kan na de afschaling in de 
nazorgfase nog enige tijd in beslag nemen.  
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2.4 Informatiemanagement 

Regionaal 
De veiligheidsregio heeft tot taak om de informatievoorziening tussen de verschillende partijen 
in het netwerk te organiseren. De informatievoorziening wordt grotendeels netcentrisch georga-
niseerd met behulp van het LCMS, zodat de hierop aangesloten coördinatieteams (zoals CoPI, 
ROT, RBT, Meldkamer) hun informatie kunnen inbrengen en er een gedeeld beeld kan ontstaan 
over de situatie. De veiligheidsregio zorgt voor een regionaal totaalbeeld van alle partijen, zorgt 
voor de veredeling van de beschikbare informatie en zorgt dat dit tijdig aan alle betrokken 
partners beschikbaar wordt gesteld. 
 
Publieke en private partijen hebben beide een verantwoordelijkheid bij uitval van vitale infra-
structuur. De vitale partij is probleemeigenaar en verantwoordelijk voor de bronbestrijding. 
Publieke instanties worden geconfronteerd met het effect op de openbare orde en veiligheid en 
zijn effecteigenaar. Om deze verantwoordelijkheden in te vullen is een goede informatie-
uitwisseling en daarmee een goede publiek-private samenwerking noodzakelijk. Vitale partners 
en veiligheidsregio’s beschikken over unieke informatie en zijn voor een volledig informatiebeeld 
van elkaar afhankelijk.   
 
 
Informatiebrengplicht  
De veiligheidsregio dient een totaaloverzicht van de effecten en knelpunten van de grootschalige 
uitval van nutsvoorzieningen te hebben. Om te voorkomen dat de uitwisseling van informatie en 
de samenwerking niet goed van de grond komt, dient er een balans te zijn in het ‘halen’ van 
informatie door de veiligheidsregio en het ‘brengen’ van informatie door vitale partners. Vitale 
partners kunnen de veiligheidsregio’s actief informeren over de consequenties van een groot-
schalige uitval van nutsvoorzieningen voor de openbare orde en veiligheid. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LCMS  
Informatiemanagement verloopt conform de afspraken opgenomen in het Regionaal Crisisplan. 
Het Landelijk Crisismanagementsysteem (LCMS) geldt voor de veiligheidsregio en haar partners  
(brandweer, GHOR, gemeenten, politie, NCC/LOCC) als het primaire informatiemiddel. Overige 
partijen waaronder Evides Waterbedrijf, Brabant Water, TenneT, Gasunie, Gts, Rijkswaterstaat 
Zee- en Delta, Waterschap Scheldestromen zijn niet aangesloten op LCMS.  
 
C2000  
Voor de afstemming wordt gebruikt gemaakt van de reguliere verbindingen C2000 en telefoon.  
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3 Uitwerking per thema 

3.1 Uitwerking thema’s 

De uitwerking per thema is bedoeld voor operationele en bestuurlijke functionarissen die te 
maken kunnen krijgen met een uitval van een nutsvoorziening in Veiligheidsregio Zeeland.  
De uitwerkingen  geven inzicht in de mogelijke gevolgen van de uitval van een nutsvoorziening 
en de belangrijkste aandachtspunten hierbij voor de keten- en crisispartners in Zeeland. De 
functionarissen en bestuurders kunnen aan de hand van de thematische uitwerking vaststellen 
wat de benodigde maatregelen zijn en wie voor de uitvoering van deze maatregelen verant-
woordelijk is. De checklists zijn voor de crisisteams. 
 
De alarmering en opschaling kan flexibel plaatsvinden. De ernst van een uitval is afhankelijk van 
diverse factoren. Aan de hand van deze factoren (genoemd in de checklist GMK) vindt de beeld-
vorming van de situatie plaats. Deze beeldvorming is bepalend voor de vraag in hoeverre opscha-
ling noodzakelijk is en is daarom niet van tevoren vast te leggen. De aandachtspunten en moge-
lijke acties per thema uitgewerkt zijn een hulpmiddel voor de teams om bij een uitval zo volledig 
en effectief mogelijk de maatschappelijke gevolgen, die binnen de verantwoordelijkheid van de 
overheid vallen, te beperken of op te lossen. De acties zijn specifiek geadresseerd aan de ver-
schillende partners. De checklist bestaat uit  uitgewerkte problemen en aandachtspunten die 
elkaar opvolgen ten tijde (of dreiging) van een uitval. 
 
Voor de uitval van elektriciteit: 
- Incidentenmatrix (afgeleid van het calamiteitenplan netbeheerder) 
- Scenariokaart uitval elektriciteit 
- Checklist 1: uitval elektriciteit gedurende maximaal 2 uur 
- Checklist 2: uitval elektriciteit gedurende 2 uur tot maximaal 8 uur 
- Checklist 3: uitval elektriciteit gedurende 8 uur en langer 
- Checklist 4: uitval elektriciteit bestuurlijke aandachtspunten 
 
Voor de uitval van gas: 
- Incidentenmatrix (afgeleid van het calamiteitenplan netbeheerder) 
- Scenariokaart uitval gas 
- Checklist 1: uitval gas 
- Checklist 2: uitval gas bestuurlijke aandachtspunten 
 
Voor de uitval van drinkwater: 
- Incidentenmatrix (afgeleid van het calamiteitenplan netbeheerder) 
- Scenariokaart uitval drinkwater 
- Checklist 1: uitval drinkwater 
- Checklist 2: uitval drinkwater bestuurlijke aandachtspunten 
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3.2 Initiëring van het plan 

De GMK kan via verschillende kanalen het signaal krijgen dat er in de regio sprake is van een 
uitval elektriciteit, gas of drinkwater. Het is voor de GMK belangrijk om te weten wat de aard en 
omvang is van de betreffende uitval van een nutsvoorziening. Eén en ander moet worden opge-
pakt door de netbeheerder, die het getroffen gebied in kaart brengt en een eerste indicatie geeft 
van de tijdsduur van het herstel.  
 

 De GMK wordt door een netbeheerder geïnformeerd over een elektriciteitsstoring in het 
midden- en hoogspanningsnet die langer dan 15 minuten duurt. 

 De GMK kan door automatische brandmeldingen van het Openbare Brand Meldsystemen 
(OBMS) de conclusie trekken dat er mogelijk sprake is van uitval elektriciteit. In dat geval zal de 
GMK contact opnemen met de netbeheerder.  

 De GMK kan direct door één van de netbeheerders geïnformeerd worden.  

 Burgers en bedrijven bellen met de meldkamer op het moment dat zij ongemak van een uitval 
van elektriciteit, gas of water ondervinden. 
 
Grootschalige uitval elektriciteit 
Er is sprake van een grootschalige uitval van elektriciteit wanneer:  

 De reguliere (storings)organisatie niet in staat is om de storing te verhelpen, waardoor 
het langer gaat duren om terug naar normale situatie te komen. 

 de uitval van nutsvoorzieningen langer duurt dan 2 uur (afhankelijke van getroffen ge-
bied en info van de netbeheerder). 

 Er is sprake van een calamiteit in de elektriciteitsvoorziening als de voorziening van een 
regio ter grootte van een of meerdere gemeentes langer dan 8 uur onderbroken is.  

 
Grootschalige uitval gas  
Er is sprake van een grootschalige gasuitval wanneer:  

 De reguliere (storings)organisatie niet in staat is om de storing te verhelpen, waardoor 
het langer gaat duren om terug naar normale situatie te komen. 

 Een storing waardoor een groot gebied, zonder gas komt of dreigt zonder gas te komen. 
Tot 50 aansluitingen en langer dan 1 dag of tot 200 aansluitingen en korter dan 1 dag. 
Een storing waarbij een ernstig gevaar voor de naaste omgeving ontstaat. 

 Een storing waardoor een deel van de provincie zonder gas komt.  
Tot 200 aansluitingen langer dan 1 dag. Meer dan 200 aansluitingen korter dan 1 dag.  

 Meer dan 200 aansluitingen en langer dan 1 dag.  
 
Grootschalige uitval drinkwater  
Er is sprake van een grootschalige drinkwateruitval wanneer:  

 De reguliere (storings)organisatie niet in staat is om de storing te verhelpen, waardoor 
het langer gaat duren om terug naar normale situatie te komen. 

 Calamiteit In omvang beperkt  ongemak gebruikers of een (dreigende) externe situatie  
 Crisis Ongedefinieerd ongemak en omvang (tijd en plaats) 
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3.3 Algemene en functionele keten 

Algemene en functionele keten3: Rampenbestrijding en handhaving van de openbare orde 
vormen tezamen de algemene keten. Kenmerkend daarvoor is dat het algemene bevolkingszorg 
betreft. Daarentegen bestrijkt de  functionele keten één specifiek terrein, zoals gas- en elektrici-
teitsvoorziening. Alleen in de algemene keten worden maatregelen getroffen jegens de bevol-
king in het algemeen, zoals een besluit tot evacuatie. Partijen in de functionele ketens doen dat 
niet. Het activeren van de crisisorganisatie van gemeenten of de veiligheidsregio bij een crisis in 
een functionele keten, zoals uitval van elektriciteit, betekent niet dat in gemeente of regio alle 
besluitvorming plaatsvindt: besluitvorming binnen de functionele keten vindt elders plaats; 
gemeenten en veiligheidsregio bewaken de gevolgen voor de openbare orde en openbare 
veiligheid en treffen in dat kader hun eigen maatregelen. De relatie tussen de ketens betreft 
vooral de relatie tussen de algemene keten enerzijds en de functionele ketens anderzijds. De 
algemene bevolkingszorg heeft in laatste instantie het primaat. 
 

3.4 Algemene aandachtspunten bij uitval nutsvoorzieningen 

Aandachtspunten bij uitval elektriciteit 
In de algemene bepalingen inzake het verstrekken van inlichtingen is specifiek geregeld hoe het 
melden van storingen in de responsfase aan Minister van EZ wordt georganiseerd. Hiervoor zijn 
door EZ afspraken gemaakt met de netbeheerders; deze informeren zowel de regio’s als het 
ministerie. EZ wordt door een netbeheerder geïnformeerd wanneer (afhankelijk van de afspraak) 
hetzij regionaal wordt opgeschaald naar GRIP 3, hetzij de meldkamer van de regio wordt gealar-
meerd. Bij signalen van ernstige storingen kan EZ ook zelf contactpersonen bij de netbeheerder 
bellen. 
 
Langdurige uitval van elektriciteit raakt veel sectoren. Denk bijvoorbeeld aan riolering,  tele-
communicatie, drinkwatervoorziening (dit is alleen bij hydroforen zo), treinverkeer, gasvoorzie-
ning, medische zorg in instellingen en thuis, tunnels (water), transport en bevoorrading, winke-
liers (koeling, beveiliging, betalingen), pinautomaten, alarmsystemen en televisie. De bevolking is 
(zelf)redzaam, maar moet daarin wel ondersteund worden met ten minste concrete aanbevelin-
gen en met informatie over de duur van de problemen. Uitval van elektriciteit noodzaakt tot het 
gebruik van alternatieve manieren van informatievoorziening en crisiscommunicatie. 
 
Aandachtspunten bij uitval telecommunicatie 
Langdurige uitval van telecommunicatie en/of een inbreuk op internetveiligheid kan 
meerdere sectoren raken, denk bijvoorbeeld aan bereikbaarheid van het alarmnummer 112 en 
andere communicatiemiddelen (NL-alert), fysieke risico’s en economische schade bij bedrijfsle-
ven (dataverkeer en ICT-gestuurde processen), gevolgen voor financieel verkeer. 

 
Aandachtspunten bij uitval gas 
Anders dan bij elektriciteit is met name het opnieuw beschikbaar komen van gas een belangrijk 
aandachtspunt. Het gaat erom dat ongevallen moeten worden voorkomen doordat bijvoorbeeld 
in woningen de gaskraan van een fornuis openstaat. Informatie is niet voldoende. Het is uit 
veiligheidsoogpunt noodzakelijk per woning en pand te controleren dat de hoofdgaskraan is 
dichtgedraaid en de gasapparaten zijn uitgeschakeld voordat druk op het net wordt gezet. Er is 
een voorrangsbehandeling bij kwetsbare doelgroepen. 
 
 
 

                                                           
3 Bron: bestuurlijke netwerkkaarten crisisbeheersing  
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Aandachtpunten uitval drinkwater 
De beschikbaarheid van kraanwater (drinkwater) voor consumptie en voor sanitaire en hygiëni-
sche doeleinden (toilet, douche, was, schoonmaak) wordt in Nederland als vanzelfsprekend 
ervaren. In het algemeen zal de bevolking niet voorbereid zijn op uitval van de openbare drink-
watervoorziening voor langere tijd. Snel optreden en uitgebreide informatievoorziening zijn 
daarom essentieel. 
 
Levering van nooddrinkwater en noodwater door een drinkwaterbedrijf wordt afgestemd met de 
betreffende gemeenten. Het drinkwaterbedrijf levert nooddrinkwater op de door gemeenten  
aangewezen distributiepunten. Gemeenten dragen zorg voor de aanwijzing van geschikte distri-
butiepunten van nooddrinkwater (1 per 2.500 inwoners), voor de bemensing daarvan, voor de 
handhaving van openbare orde en veiligheid en voor het verzorgen van overige logistieke onder-
steuning (bijvoorbeeld voor niet- of minderzelfredzamen). 
 

3.5 Rol van de netbeheerders 

Storingen worden door de nutsbedrijven meestal snel verholpen. En dat is maar goed ook, want 
langdurige uitval van de nutsvoorzieningen heeft grote gevolgen. We zitten in de kou en in het 
donker en kunnen niet koken, naar het toilet of computeren. Niet alleen ons huishouden, maar 
de gehele samenleving raakt erdoor ontwricht. Het verkeer raakt ontregeld en de economische 
bedrijvigheid ligt grotendeels stil, wat in het haven- en industriegebied grote gevolgen kan 
hebben.  
 
Welke partijen beheren elektriciteit, gas en drinkwater in Zeeland? 
Enduris B.V.  is  de regionale netbeheerder voor het gas- en elektriciteitsnet in Zeeland.  
 
TenneT is de landelijke netbeheerder voor Elektriciteit en beheert de (extra) hoogspanningsver-
bindingen ook in Zeeland van 150kV en 380kV. Een onderbreking in die netten kunnen ook 
aanleiding geven tot grootschalige uitval van elektriciteit. Gasunie is de landelijke netbeheerder 
voor gas. GTS (Gasunie Transport Services) is een 100% dochter en formeel de netbeheerder. Bij 
calamiteiten zal echter Gasunie optreden in de afhandeling ervan. Voor aardgas is GtS (Gasunie 
transport Services) de landelijke netbeheerder van aardgas die ook (extra hoge druk) verbindin-
gen in Zeeland beheert en waar Enduris op 21 punten (Gas-ontvangstations) is aangesloten. Het 
ministerie van Economische Zaken houdt namens de overheid toezicht op de elektriciteits- en 
gasvoorziening. Bij niet beschikbaarheid van die extra hoge druk(EHD)-verbindingen of andere 
onderbrekingen in het landelijke aardgasnet kunnen die gevolgen zich ook uitstrekken tot 
Zeeland. In beide situaties werkt Enduris dan nauw samen met de landelijke netbeheerders om 
de onderbreking zo snel als mogelijk te verhelpen en het transport (de levering aan de getroffe-
nen) te herstellen. 
 
Evides Waterbedrijf voorziet het grootste deel van Zeeland van drinkwater, behalve een gedeelte 
van de gemeente Tholen, daar voorziet Brabant Water de bewoners van drinkwater. Het ministe-
rie van Infrastructuur en Milieu houdt namens de overheid toezicht op de drinkwatervoorzie-
ning.   
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Wat doen de nutsbedrijven om uitval te voorkomen? 
De nutsbedrijven voeren planmatig onderhoud uit en vervangen materiaal als de verwachte 
levensduur ten einde loopt. Storingen hoeven niet altijd overlast te veroorzaken. Dat komt 
omdat de hoofdleidingen (Leidingen i.p.v. hoofdleidingen in veel gevallen een ringvormige 
structuur en dusdanig zijn gekoppeld ) en soms dubbel zijn uitgevoerd. Als ergens iets mis gaat, 
wordt het betreffende leidingendeel afgesloten en de toevoer vanaf de andere kant geregeld (In 
dat geval zou het mogelijk kunnen zijn om wanneer ergens iets mis gaat het betreffende leiding-
deel af te sluiten en het gebied via een andere route te beleveren. Dit is echter afhankelijk van de 
dichtheid van de netwerken en de mogelijkheden om delen te kunnen afsluiten. Met name dit 
laatste neemt enige tijd in beslag) . Zo kunnen zich storingen voordoen, zonder dat iemand er 
(langdurig) hinder van ondervindt. De meeste storingen zijn het gevolg van graafwerkzaamhe-
den. Daarom hebben bijvoorbeeld aannemers een vergunning nodig voordat zij ergens aan het 
werk mogen gaan. Netbeheerders voorzien de aannemers vervolgens van tekeningen waarop de 
leidingen aangegeven staan. Falen van het transportnet kan een groot effectgebied hebben. 
Veelal kan middels omleidingen een (al dan niet beperkt) herstel van de levering plaatsvinden. 
Falen van het distributienet heeft veelal een kleiner effectgebied, maar kan gezien de omvang 
van het net vaker voorkomen.  

Wat gebeurt er als de elektriciteit langdurig uitvalt? 
Als de elektriciteit langdurig uitvalt vanwege ernstige technische problemen, of door externe 
oorzaken, zoals een ontploffing of terrorisme, dan raakt dit alle partijen die bij de crisisbeheer-
sing in het gebied betrokken zijn. Enduris heeft daarom een directe verbinding met de gemeen-
schappelijke meldkamer  (GMK) Veiligheidsregio Zeeland. Via de GMK worden alle partijen 
geïnformeerd. Technici van  TenneT/Enduris doen wat nodig is om de stroomvoorziening weer 
op gang te krijgen. De politie regelt op belangrijke verkeersknooppunten het verkeer, waarmee 
overigens niet uitgesloten kan worden dat het verkeer vastloopt. Bruggen die open en spoorbo-
men die gesloten blijven, zullen voor overlast zorgen. Treinen zullen nog rijden als de stroom 
vanuit een ander gebied toegevoerd wordt, maar met ernstige vertraging omdat bij spoorweg-
overgangen heel langzaam gereden zal moeten worden. Brandweer en storingsdiensten gaan 
mensen bevrijden die in liften vastzitten. Instellingen en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor 
de gevolgen. Sommige bedrijven hebben een noodstroomvoorziening, of een contract afgesloten 
met een bedrijf dat een noodvoorziening levert. De ziekenhuizen hebben in ieder geval allemaal 
een eigen noodstroomvoorziening. 
  
Wat gebeurt er als de gasvoorziening langdurig uitvalt? 
Technici van netbeheerder Gasunie/Enduris onderzoeken zo snel mogelijk de oorzaak. Als er 
bijvoorbeeld ergens een gaslek is, wordt de brandweer in paraatheid gebracht. Politie en brand-
weer zullen het gebied afzetten. Als er een gaslek is in een gebouw, dan wordt het gebouw 
ontruimd en zo goed mogelijk geventileerd. Gasleidingen hebben op bepaalde plaatsen afsluit-
punten. Daarnaast kan Enduris kleinere leidingen afsluiten met een blaassysteem, waarbij een 
ballon in de leiding wordt gebracht en vervolgens opgeblazen. Als de technici van Enduris de 
storing verholpen hebben, kan de gasvoorziening niet altijd zonder meer weer op gang worden 
gebracht. Het probleem is dat mensen bij een onderbreking van de gasvoorziening vaak gaskra-
nen open hebben laten staan. Daarom geven mensen van Enduris huis aan huis informatie over 
het sluiten van de gaskranen. Een arbeidsintensieve klus.  
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Wat gebeurt er als de drinkwatervoorziening uitvalt?  
Ondanks dat de drinkwaterbedrijven er alles aan doen om u van goed en betrouwbaar drinkwa-
ter te voorzien, kan het gebeuren dat de voorziening uitvalt. Bij een uitval die naar verwachting 
langer duurt dan 24 uur en meer dan 1000 huishoudens treft, wordt nooddrinkwater verstrekt: 
drie liter drinkwater per persoon per dag. 
 
Risicobronnen zijn de productielocaties waar het grondwater gezuiverd wordt tot drinkwater, 
het ondergronds transport en het distributienet zelf. In de provincie Zeeland zijn in totaal X 
waterproductiebedrijven. Een falen van of bij een van deze productiebedrijven is door redundan-
tie in het systeem klein, maar als het gebeurt dan treft het een groot aantal mensen. Falen van 
het transportnet kan een groot effectgebied hebben. Veelal kan middels omleidingen een (al dan 
niet beperkt) herstel van de levering plaatsvinden. Falen van het distributienet heeft veelal een 
kleiner effectgebied, maar kan gezien de omvang van het net vaker voorkomen.  
 
Bevolkingzorg en Evides, Brabant Water zijn samen verantwoordelijk voor de verstrekking van 
het nooddrinkwater, dat aan dezelfde hoge kwaliteitseisen voldoet als het gewone leidingwater 
in Nederland. Als deze situatie zich voordoet, wordt onder andere via Omroep Zeeland bekend 
gemaakt waar en wanneer u het water af kunt halen. Bevolkingszorg heeft in Zeeland heeft 
distributiepunten aangegeven waar in samenwerking met het Evides, Brabant Water en de 
Defensie water zal worden uitgedeeld. Mogelijk komt er na enige tijd weer water uit de kraan 
dat niet drinkbaar is. Dit zogenoemde noodwater is alleen bedoeld voor sanitair gebruik, zoals 
het doorspoelen van het toilet. Omroep Zeeland bericht hierover.  
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4 Rol van de Gemeenschappelijke Meldkamer 

De Calamiteiten Coördinator (CaCo) / centralist neemt contact op met de Regionaal Operationeel Leider 
(ROL). De ROL dient de afweging te maken in hoeverre de aanpak of afhandeling een taak is voor de alge-
mene keten c.q. de crisisorganisatie van de veiligheidsregio. Dit betekent  wel of niet opschalen van de 
crisisorganisatie. Afhankelijk van de oorzaak, het getroffen gebied/effecten zal de ROL besluiten om op te 
schalen met of zonder CoPI. Daarbij kan door de ROL advies ingewonnen worden bij de Algemeen Comman-
danten van de kolommen. De ROL informeert de betrokken burgemeesters.  

 

Beeldvorming GMK Benodigde informatie (factoren) 

Contact met netbeheerder 
(door centralist GMK/  
of bij opkomst CaCo zelf voor 
update van de informatie) 

- Aantal getroffenen (hoeveel aansluitingen); 
- Omvang storingsgebied; 
- Tijdstip aanvang storing; 
- Verwachtte duur storing (indicatie hoe lang); 
- Eventuele bijzondere/risicovolle objecten. 
- Ingezette maatregelen door netbeheerder; 
- Voortgang herstelwerkzaamheden. 

Criteria voor opschaling 

 

 

Indien sprake is van een incident of te verwachte incident op het 
gebied van verstoring openbare orde en veiligheid en/of volksgezond-
heid. Bij een situatie met meerdere incidenten wordt  

de volgende prioritering gehanteerd: 

Prioriteit 1: openbare orde en veiligheid, volksgezondheid (w.o. zie-

kenhuizen, zorginstellingen) 

Prioriteit 2: kritische processen industrie (i.v.m. milieu en onherstelba-

re schade), nuts- en basisvoorzieningen (drinkwater, waterhuishou-

ding, riolering, communicatie etc.) 
Prioriteit 3: overige industrie, openbare gebouwen, bedrijven en 
consumenten 

CaCo  
ROL 
 
 

- Meteo 
- Tijdstip van de dag 
- Evenementen gaande/gepland 
- Kwetsbare instellingen in het gebied: ziekenhuizen, zorginstellingen, 
penitentiaire inrichtingen etc.. 
- Haven- en industriegebieden 

Informatiemanagement Informatiemanager naar netbeheerder als informatieknooppunt 
publiek-privaat. 

Contact met RUD - Stankmeldingen 
- Visuele meldingen (rookwolken) 

Contact met Brandweer (zover 
niet gealarmeerd/geïnformeerd) 

ROL verkenning in gebied: omvang/problemen.  
Eventueel tankautospuiten of sectie Brandweer inzetten om omvang 
gebied te bepalen. OOV-locaties, waaronder bijvoorbeeld brandweer-
kazernes, dorpshuis/gemeentehuis benoemen als logistie-
ke/informatiepunten t.b.v. hulpverlening en burger. 

Informeren en afstemmen na 
beeldvorming  

- Waterschap Scheldestromen 
- Rijkswaterstaat Zee en Delta  
- Provincie Zeeland 
- overige publiek en private partners met een belang 
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5 Uitval elektriciteit 

5.1 Incidentenmatrix  

Incidentenmatrix uitval elektriciteit (bron: onderdelen zijn afgeleid van het calamiteitenplan Enduris elektri-
citeit) 

organisatie Incident type Elektriciteit - Scenario  
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1 Kleine storing Uitval elektriciteit verwachting < 2 uur. 

 Enkele huisaansluiting; 

 Geen opschaling: afhandeling storingsorganisatie. 

2 Storing Uitval elektriciteit verwachting < 4 uur. 

 Uitval LS-netdeel (laagspanning trafo/230V/400V/groepen (burger)); 

 Uitval MS-netdeel (middenspanning trafo/10kV storing); 

 HS/MS-storing; 

 Iedere onderbreking van transport van of naar een MS-klant; 

 Geen opschaling: afhandeling storingsorganisatie. 
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3 ernstige storing Uitval elektriciteit, verwachting > 4 uur. Vanwege situatie zijn opscha-
ling (o.a. GRIP), omgevingsmanagement, multidisciplinaire afstemming 
en bestuurlijke besluitvorming/coördinatie gewenst. 

 MS-storing (trafo/10kV storing) die langer dreigt te duren dan 4 uur;  

 Uitval van alle openbare verlichting in een stad of alle OV aan belang-
rijke verkeersroute HS-storing (380kV/150kV storing) 

 Uitval van belangrijke infrastructuur, bijvoorbeeld, openbare 
verlichting, verkeerslichten, medische (thuis)apparatuur, beta-
lingsverkeer, tankstations, (tele)communicatie.  

 Iedere onderbreking van transport van of naar een HS-klant. 

 Uitval van hoofdverdeelstation welke (op afstand) opgelost kan 
worden. 

 Verstoring OOV en/of volksgezondheid. 

4 calamiteit Uitval elektriciteit in één of meerdere gemeenten, verwachting > 8 uur. 
Vanwege situatie zijn opschaling (o.a. GRIP), omgevingsmanagement, 
multidisciplinaire afstemming en bestuurlijke besluitvor-
ming/coördinatie gewenst. 

 Uitval van schakelstation of hoofdverdeelstation die niet binnen een 
tijdsbestek van 8 uur kan worden opgelost; 

 De elektriciteitsvoorziening is in dat geval naar één of meerdere 
gemeenten onderbroken; 

 Langdurige uitval van belangrijke infrastructuur, bijvoorbeeld, totale 
openbare verlichting, verkeerslichten, medische (thuis)apparatuur, 
betalingsverkeer, tankstations, (tele)communicatie; 

 Verstoring OOV en/of volksgezondheid  

5 Ramp/crisis Landelijke uitval elektriciteit, blackout 

 Extreme calamiteit, nationale opschaling 

 In grote delen van Europa (waaronder heel Nederland) valt de 
elektriciteit uit. Door complicaties herstel >24 uur voordat het net 
weer is  ‘opgebouwd’.  

 Verstoring OOV en/of volksgezondheid 
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5.2 Scenariokaart uitval elektriciteit 

SCENARIOKAART: UITVAL ELEKTRICITEIT 
Gebeurtenis Uitval elektriciteit 

Bestrijding / Bijstand 
 Heeft regio voldoende middelen om inzet zelf te kunnen?  

 Specialisten van milieudiensten / organisaties? 

 LET OP: voor af- en aanschakelen afnemers is wel prioriteitsvolgorde voorgeschreven. 

Risico’s / veiligheid 

 Verstoring van vitale producten en diensten 

 Maatschappelijke ontwrichting  

 Continuïteit van de invulling van functies in de crisisstructuur door een vastgesteld 
aflossingsplan 

 Effectgebied wordt bepaald door de uitval.  

 Effecten op omgeving afhankelijk van de fase waarin de uitval zich bevindt.   

 Continuïteit organisatie hulpverleningsdiensten 

Oorzaken 

Natuurlijke oorzaken  
- Weersomstandigheden (ijzel, sneeuw, storm, overstroming blikseminslag). 
Incident of technische storing:  
- Storing in het besturingssysteem; 
- Beschadiging van de onderdelen van het transport- of distributienet;  
- Omgevallen hoogspanningsmast; 
- Incident of storing in een schakelstation, door niet tijdig her routeren. 
Menselijke fouten:  
- Een bedieningsfout in een schakelstation; 
- Beschadiging van kabels door graafwerkzaamheden; 
- Werkzaamheden aan componenten van de infrastructuur. 
Slijtage: 
- Het distributienetwerk en de centrales moeten continu worden onderhouden en dit vraagt 
investeringen van de (geprivatiseerde) netbeheerders om te voorkomen dat slijtage tot een 
onderbreking in de levering van elektriciteit leidt.  
Opzettelijke oorzaak: 
- Verstoring door bijvoorbeeld terrorisme; 
- Handeling aan het besturingssysteem; 
- Aan kabels of aan verdeelstations, dus sabotage. 

Bevolking  Inventariseer slachtoffers, niet zelfredzamen & getroffenen. 

Omgeving/milieu  Neem maatregelen in relatie tot kwetsbare objecten en de verwachte tijdsduur. 

Alertering & crisiscom-
municatie 

 Overweeg gebruik WAS, NL-alert, Omroep Zeeland (rampenzender).  

 Uitvoeren omgevingsanalyse (t.b.v. strategie crisiscommunicatie) 

 Inzet crisiscommunicatie naar omgeving (hulpverleners (=intern), publiek,media), via 
onder meer zeelandveilig.nl en twitter 

 Stem inhoud communicatie af met het bedrijf en andere relevante partijen. 

Informeren  
& adviseren 
 

 Bevoegd gezag (lokaal, nationaal, provinciaal (RUD/PROV/GEM). 

 LOCC / NCC. 

 GMK VRMWB en GMK VRR / HC 100 Buurland België. 

 Zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen etc.). 

 Bedrijven/CET/ RWS / WS/ DEF/ OM / ZSP. 

 Vitale bedrijven w.o. industriële bedrijven/ nutsbedrijven (gas, elektra, water). 

Logistiek  Eten en drinken in veilig gebied. Denk aan hygiëne! 

Af- en aanschakelen  
van afnemers 
 
 

 Vitale diensten waarvan de continuïteit direct afhankelijk is van elektriciteit 

 Voor het af- en aanschakelen van afnemers is een prioriteitsvolgorde voorgeschreven, 
verder uitgewerkt in afschakel- en herstelplannen:  
a. openbare orde en veiligheid, volksgezondheid;  
b. kritische processen industrie, nuts- en basisvoorzieningen;  
c. overige industrie, openbare gebouwen, bedrijven en consumenten.  
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5.3 Checklist uitval elektriciteit maximaal 2 uur 

Direct na de verstoring treedt een groot aantal gevolgen op die, na één tot twee uren, weer 
afnemen. Te denken valt aan verkeersproblematiek door het uitvallen van verkeerslichten, 
signalering en beweegbare paaltjes (pollers). Hierdoor mogelijk ook verminderde bereikbaarheid 
voor hulpdiensten. Liften kunnen niet meer gebruikt worden en mensen komen vast te zitten in 
de lift. Huishoudens ondervinden direct hinder van een stroomstoring doordat de huishoudelijke 
apparatuur uitvalt. Alleen via batterijradio’s of autoradio’s en smartphones kunnen eventueel 
nog berichten worden ontvangen. Huishoudens met een combiketel of een elektrische boiler 
hebben geen beschikking over verwarming en/of warm water. In hoogbouw kunnen installaties 
uitvallen die het drinkwater naar de verdiepingen moeten pompen, waardoor er 
geen/verminderde beschikking is over leidingwater. Pinbetalingen zijn niet meer mogelijk. 
Sommige winkels zullen sluiten.  
Noot: Veel van onderstaande maatregelen behoren tot de reguliere hulpverleningsactiviteiten. 

 

TABEL 1:  KNELPUNTEN - uitval maximaal 2 uur 

Duur uitval  #  Knelpunt  Maatregel  Uitvoerder  
Max 2uur 1  Stroomvoorziening eigen 

organisatie  
Informeren en treffen 
(nood)voorzieningen eigen 
organisatie  

Allen  

Max 2uur 2  Liften werken niet meer  Personen uit liften bevrijden  Brandweer / evt. 
servicedienst eigen 
organisatie 

Max 2uur 3  Elektrische deuren/hekken 
werken niet meer  

-Eigen deuren middels handbe-
diening openen/sluiten  
-Mogelijk personen bevrijden  

Multidisciplinair  
 
Brandweer 

Max 2uur 4  Uitgevallen verkeersregel-
installaties.  
Mogelijk verkeerschaos en 
ongevallen als gevolg  

-Verkeerssituatie monitoren  
-Verkeer reguleren  
-Mogelijk extra surveillance 
nodig  
 

Politie  
Rijkswaterstaat  
Provincie 
Wegbeheerders 

Max 2uur 5  Op elektriciteit functione-
rende bruggen kunnen niet 
meer omhoog/omlaag  

-Verkeersituatie monitoren  
-Contact zoeken met brugwach-
ters  
-Verkeer reguleren  
-Mogelijk extra surveillance 
nodig  

Politie  
Provincie  
Rijkswaterstaat  
Wegbeheerders  

Max 2uur 6  Spoorbomen gaan (auto-
matisch) dicht, doorgang 
vertraagd of komt tot 
stilstand  

-Verkeer reguleren door middel 
van verkeersregelaars  

Politie  
i.s.m. ProRail  

Max 2uur 7  Geen spanning op boven-
leiding spoor beschikbaar 
Stranding van treinen 
Verstoorde treindienst 

 
 

-Alternatief vervoer  
-Opvang reizigers 
-gestrande treinen weghalen  
-Treindienst bij herstel weer 
opstarten 
(het zal enige tijd duren voordat 
de dienstregeling weer genor-
maliseerd is) 

ProRail  
 

Max 2uur 8  Problemen in de bereik-
baarheid van hulpdiensten 
als gevolg van:  
-Overbelasting telefoonnet  
-Uitval telefooncentrales en 
faxen  
-Uitval (of beperkte 
bereikbaarheid) mobiele 
telefonie  
-Uitval (beperkte beschik-

-Extra patrouilles (zichtbaarheid 
hulpdiensten)  
-Noodcommunicatie-
voorziening (NCV) in werking 
stellen  
- Overweeg de inzet voor DRCO 
(zendamateurs) die de verbin-
dingen vanuit het getroffen 
gebied naar de buitenwereld in 
stand brengen. 

Multidisciplinair  
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baarheid)(mobiel) internet   

In geval van hevige 
regenval 

    

Max 2uur 9  Onder water lopen van 
aquaducten/ tunnels indien 
pompen geen noodstroom 
hebben  

-Verkeer omleiden, noodstroom 
plaatsen of leegpompen  
 

Wegbeheerder  
Brandweer  

 

TABEL 1: AANDACHTSPUNTEN - uitval maximaal 2 uur 

Duur uitval #  Aandachtspunt  Maatregel  Uitvoerder  
Max 2uur 10 Zorg voor verminderd zelfredza-

men 
binnen zorginstellingen 

-Inventarisatie van kwetsbare 
groepen binnen zorginstellingen 
conform de “witte kaart” (GHOR4all) 
-Zorgcontinuïteit: een van de 
beschreven 7 disbalansen is uitval 
nutsvoorzieningen, 
apparatuur en ICT middelen 
-Zorginstelling dient zelf in kaart te 
brengen welke kritische zorgproces-
sen prioriteit hebben 
-Checklist COBRA 

GHOR 
 
 
Zorginstelling 
 
Zorginstelling 
 
 
 
Zorginstelling 

Max 2uur 11 Hydroforen voor bluswater in 
hoogbouw (>70 meter )functio-
neren (mogelijk) niet 

Meegeven aan uitrukkende brand-
weervoertuigen 

GMK 
Brandweer 
 

Max 2uur 12 Beveiliging alarminstallaties 
werken niet of gaan werken 
terwijl ze niet moeten werken. 
Idem alarmeringen voor de 
brandweer 

Meegeven aan uitrukkende brand-
weervoertuigen en eenheden Politie 

GMK 
Brandweer 
Politie 

Max 2uur 13 Uitval sprinklerinstallaties Meegeven aan uitrukkende brand-
weervoertuigen 

GMK 
Brandweer 

Max 2uur 14 Geen openbare verlichting  
 

-Extra surveillance in betrokken 
gebied met name in avond- / 
nachtsituatie 
-Evt. inschakelen externe 
beveiligingsdiensten 

Politie 
Bevolkingszorg 
 

Max 2uur 15 Hulpverleningsvoertuigen en 
vaartuigen met walstroom laden 
hun apparatuur niet meer bij 

Generator plaatsen die de voertuigen 
van stroom zal voorzien 

Politie 
Brandweer 
Ambulance 

Max 2uur 16 Handhaving openbare or-
de/sociale 
veiligheid 

Noodzaak hiertoe is gering, terwijl in 
de media hier veel aandacht voor zal 
zijn. 

Politie 
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5.4 Checklist uitval elektriciteit 2 uur tot maximaal 8 uur 

Van 2 tot 8 uren worden de gevolgen en impact omvangrijker waardoor ook communicatie over 
de aard en omvang van de stroomstoring (netbeheerder) en het bieden van handelingsperspec-
tief (overheid) belangrijker wordt. In de winter zal de uitval van de centrale verwarming en het 
gemis aan warm water hinderlijker worden. In de zomer betekent dit logischerwijs dat de koeling 
een groter gemis wordt. Denk aan verzorgingshuizen, veeteelt en eerder bederf van etenswaren 
(schade door bederf in koelkast en diepvriezer). Na 8 uren stroomstoring wordt het problema-
tisch de maaltijdvoorziening aan huis doorgang te laten vinden. Voor hulpbehoevenden worden 
de problemen groter. Denk aan elektrische rolstoelen die niet meer kunnen worden opgeladen 
of medisch/technisch apparatuur wat uit kan vallen. Forenzen die afhankelijk zijn van het open-
baar vervoer ondervinden aanzienlijke vertragingen. Veel telefoonmasten zullen uitvallen als er 
geen noodstroomaggregaten worden geplaatst.. 
 

TABEL 2: KNELPUNTEN  - uitval elektriciteit 2 uur tot maximaal 8 uur 

#  Knelpunt  Maatregel  Uitvoerder  
Algemeen grootschalige uitval elektriciteit 

1 - onderbreking levering 
elektriciteit  

- eigen maatregelen netbeheerder 
- maatregelen min EZ jegens sector 
- interventie Europese Commissie t.a.v. 
maatregelen door min EZ 
- maatregelen t.a.v. gevolgen van een 
onderbreking 

EZ  

Algemeen grootschalige uitval telecommunicatievoorzieningen 

2 - Dreigende uitval van vitale 
openbare telcom. voorzie-
ningen 

- inbreuk internetveiligheid 

-Eigen maatregelen door aanbieders 
Openbare telecommunicatienetwerken 
en diensten en door gebruikers van frequen-
tie ruimte die bij wet zijn aangewezen  
-eigen maatregelen aanbieder NoodCom-
municatievoorziening 
- maatregelen door minister EZ jegens sector 
- waarschuwingen en advisering bij dreigen-
de inbreuk op internetveiligheid 

EZ  

3 Mogelijke overbelasting GMK .Inroepen extra personeel  
.Veel berichten op twitter dat het beter is 
alleen bij levensbedreigende situaties 112 te 
bellen. 

GMK 

4 Overbelasting beschikbaar 
personeel 

Informeren eigen personeel; evt. oproepen 
extra personeel 

Multidisciplinair 
 

5 Continuïteit van de invulling 
van functies crisisorganisatie 

Multidisciplinair aflossingsplan vaststellen 
(resources) 

Multidisciplinair 
 

6 Inventarisatie evenementen  
 
 

-Analyse gevolgen storing voor evenement 
-Gevolgen voor openbare orde 
-Advisering over afgelasting evenement 

Multidisciplinair 
Politie 
Bevolkingszorg 

7 Vraag naar noodaggregaten 
(NSA)  

Inventarisatie (NSA): -Verantwoordelijkheid 
overheid → zie bestuurlijke netwerkkaart 14 
-Opstellen advies door ROT aan burgemees-
ter / voorzitter over verdeling van schaarste 
-Waar zijn noodaggregaten beschikbaar? 
(bedrijven buiten getroffen gebied, leveran-
ciers NSA, netbeheerders) 
-Logistiek plan en Indien nodig contact LOCC 

Multidisciplinair 

8 Problemen in voorlichting 
naar burgers 

· Informeren burgers via alle media 
· Communicatieplan opstellen  

Netbeheerder  
Bevolkingszorg 

9 Reizigersproblemen / -onrust  -In kaart brengen verkeerssituatie 
-Uitzoeken problemen met reizigers 
-Liaison relevante vervoerders in ROT 
-Mogelijk extra surveillance 
-Opvang (indien nodig; afhankelijk meteo) 

Politie 
i.o.m. 
Vervoerders 
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VERVOLG TABEL 2: KNELPUNTEN – uitval  elektriciteit 2 uur tot maximaal 8 uur 

#  Knelpunt  Maatregel  Uitvoerder  
10 Mogelijke storing in sirene-

netwerk  
· Doorgeven aan Siemens en BZK. 
· Controle sirenes na 4 uren (werking accu’s) 

GMK 
Brandweer 

11 Uitval C2000  · Valt automatisch terug op accu.  
. Controle Management en Monitoring 
(MMC) Centre + Landelijke Faciliteit Ram-
penbestrijding (LFR). 
· Organiseren opstelpunten Noodstroomag-
gregatoren en C2000  

GMK 
MMC + LFR 
 

12 Tekort brandstof voor 
noodstroom 

Voorziening brandstof noodaggregaten 
eigen dienst, verdelen van schaarste en evt. 
noodaggregaat tankstations 

Multidisciplinair 

13 Problemen bij kwetsbare 
groepen (binnen zorginstel-
lingen) 

1. Inventarisatie kwetsbare personen 
/ groepen / instellingen binnen het gebied 
conform witte kaart  

Zorginstelling 
GHOR 

2. Contact opnemen met: 
- Ziekenhuizen 
- Verpleegtehuizen 
- Verzorgingstehuizen 

GHOR 

3. Navragen bij zorginstellingen: 
-Huidige situatie 
- Noodaggregaat aanwezig 
- Werking noodaggregaat 
- Diesel voor hoeveel uren 
- Catering / maaltijdvoorziening 
- Andere problemen en medische appara-
tuur, kritische  medische processen onder-
steunen, zuurstoftoevoer e.d. 

GHOR 

4. Acties: 
- Informeren huisartsenposten 
- Inzet extra ambulances en/of extra 
standplaats via hoofd MKA/RAV 
- Informatie over opslagconditiesmedicijnen 

GHOR 

5. Indien opvang op ander locatie vereist is 
(langere termijn): 
- Vervoerscapaciteit bedlegerigen/rolstoel  
- Medische begeleiding transport 
- Specifieke opvang voor zieken / ouderen 
- Verstrekken van (tekort aan) medicijnen 
- Psychosociale hulp opvangcentrum 
- mogelijk bijstandsverzoek aan DEF  

Zorginstelling 
GHOR 

14 Cameratoezicht in openbare 
ruimte: camera’s vallen uit 

- Informeren eigen organisatie 
- Noodaggregaten 

Bevolkingszorg 
 

15 Rioolwaterzuiveringsinstalla-
ties: risico op lozen van 
ongezuiverd afvalwater / 
afsterven pop. microrg. 

- Afvalwater bufferen in rioolsysteem 
- Risico overstort mogelijk te voorkomen 
door afvoer per as (afhankelijk van de 
hoeveelheid aanvoer) 

Waterschap 
Bevolkingszorg 
 

16 Rioolgemalen: risico op het 
lozen van afvalwater, 
overstorten in werking / 
vissterfte 

- Afhankelijk van tijd, dag/nacht, seizoen, 
meteorologisch 
- Afvalwater bufferen in rioolsysteem daarna 
overstort 

Waterschap 
Bevolkingszorg 
GGD  
 

17 Techniek langs spoor valt uit  - Verkeer reguleren bij overgangen  ProRail 

18 Penitentiaire inrichtingen 
(PI’s)  

Contact opnemen met PI’s & detentiecentra. 
Navragen:  
- Huidige situatie,  
- Noodaggregaat aanwezig + Werking  
- Diesel voor hoeveel uren 
- Problemen beveiliging  
- Catering / maaltijdvoorziening  
- Andere problemen 

Openbaar 
Ministerie 
Politie 
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VERVOLG TABEL 2: KNELPUNTEN – uitval elektriciteit 2 uur tot maximaal 8 uur 

#  Aandachtspunt  Maatregel  Uitvoerder  
19 Uitval van stuwen en 

gemalen  
- Blijven in huidige stand en kunnen bediend 
worden middels handbediening. Wel is er 
een afhankelijkheid van tijd, dag / nacht, 
seizoen, meteorologisch  

Waterschap 
Bevolkingszorg 
 

20 Uitval van rioolgemalen en 
rioolwaterzuiveringsinstalla-
ties 

- Aantal draait verder op noodstroom. Dit is 
afhankelijk van de grootte (en daarmee de 
‘stroomvraag’) van het object 
- Advisering over mogelijke stankoverlast en 
wellicht het informeren van de bevolking 

Waterschap 
Bevolkingszorg 
GHOR 
GGD 
 

21 
 
 

Uitval van telecommunicatie - Bij uitval van één mast is het mogelijk om 
(weliswaar met een geringere capaciteit) het 
mobiele verkeer af te wikkelen via omlig-
gende masten 
- Ook is het mogelijk dat besloten wordt om 
in geval van langdurige stroomuitval een 
mobiel aggregaat aan te sluiten 

Telecomaanbieder  

22 Uitval van telecommunicatie 
etc. 

- Overweeg de inzet voor DRCO (zendama-
teurs) die de verbindingen vanuit het 
getroffen gebied naar de buitenwereld in 
stand brengen. 

DRCO 

In geval van winterse omstandigheden  

23 Geen centrale verwarming en 
warm water meer beschik-
baar 

- Extra rekening houden met kwetsbare 
groepen / personen 
- Mogelijk evacuatie of opvang 
Noot: mogelijk bijstandsverzoek Defensie  

Zorginstelling 
GHOR 
Bevolkingszorg 
 

In geval van zomerse omstandigheden 

24 Geen airconditioning 
waardoor gebouwen 
opwarmen: wel in combinatie 
met hitteplan (bij hittegolf 
apart plan en actiepunten) 

- Extra rekening houden met kwetsbare 
groepen / personen 
- Informeren zorginstellingen 
 

Zorginstelling 
GHOR 
Bevolkingszorg 
 

Herstel stroomvoorziening 

25 Afstemmen volgorde aanschakelen gemeentelijke rioolgemalen en de 
Rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap om riooloverstorten te 
voorkomen 

Bevolkingszorg 
Waterschap 
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5.5 Checklist uitval elektriciteit 8 uur en langer 

Na 8 uren, nemen de gevolgen en impact exponentieel toe. Gekoelde producten bederven, 
materiaal in leidingen raakt vastgekoekt, maaltijdvoorziening voor minder validen kan geen 
doorgang vinden en de hulpverlening kan de hulpbehoevende mensen lastig bereiken omdat de 
communicatie is uitgevallen. Transport komt stil te liggen, de bevoorrading van aggregaten met 
brandstof vormt een probleem en aquaducten/tunnels kunnen onder water lopen. Verder is er 
een risico op overstort van ongezuiverd afvalwater uit de riolering. Ook zullen er problemen 
ontstaan in de agrarische sector, koeien kunnen bijvoorbeeld niet meer gemolken worden en de 
levens van kippen en varkens worden bedreigd. In de periode 8 tot 24 uren zullen leden van 
huishoudens eventuele voorzieningen die ze niet meer in het stroomstoringgebied (boodschap-
pen) kunnen krijgen, buiten het gebied gaan halen. Dit leidt tot extra verkeersdrukte. De infor-
matiebehoefte en bijbehorend handelingsperspectief omtrent de stroomuitval is groot. 
Gaat de stroomstoring langer duren dan 24 uren dan treden allerlei psychologische effecten op, 
er ontstaat namelijk onrust onder de bevolking. Voor zorgbehoevenden zal de situatie precair 
worden en bestaat er een mogelijkheid dat zij verplaatst moeten worden naar huisvesting met 
de juiste voorziening. De bestuurlijke druk m.b.t. de verdeling van schaarste neemt toe (denk aan 
bedrijven met economische schade en burgers die ontevreden worden). Mogelijk dat er proble-
men gaan spelen m.b.t. de openbare orde en veiligheid. 
 

Tabel 3: KNELPUNTEN  - uitval elektriciteit 8 uur en langer (aanvullend op tabel 1 en tabel 2) 

#  Knelpunt  Maatregel  Uitvoerder  
1 Wegvallen druk op drinkwa-

ter en sanitair water in 
hoogbouw door uitval 
hydrofoorinstallaties 

- Nooddrinkwaterdistributie (nooddrinkwa-
terplan) 
- Handelingsperspectief t.a.v. sanitairwater 
en nooddrinkwater communiceren 

Waterbedrijf 
Bevolkingszorg 

2 Problemen bij kwetsbare 
groepen (buiten zorginstel-
lingen) 
1) Medisch specialistische 
thuiszorg (thuisbeade-
ming/nierdialyse/infuus 
pompen) 
2) Verminderde mobiliteit 
3) Verstandelijke c.q. 
psychische beperking 
4) Zintuiglijke beperking 
5) Afhankelijkheid Algemeen 
Dagelijkse Levensverrichtin-
gen 

- Overplaatsing naar zorginstelling, 
verpleeghuis, ziekenhuis of mantelzorg 
buiten gebied 
- Overige groepen vallen onder zelfredzaam-
heid (stimuleren en faciliteren) 
 

Zorginstelling 
GHOR 
Bevolkingszorg 
GGD 

3 Rioolwaterzuiveringsinstalla-
ties: Vissterfte en omgeving 
in de buurt van rioolwater-
zuiveringsinstallaties, doordat 
zuiveringsfunctie wegvalt. 
Milieuproblematiek en kans 
op problemen voor volksge-
zondheid 

- Maatregel afhankelijk van tijd, dag/nacht, 
seizoen, meteorologisch. Verder afhankelijk 
van aanvoer van afvalwater 
 

Waterschap 
GHOR 
Bevolkingszorg 
GGD 

4 Rioolgemalen: Milieuproble-
matiek en kans op problemen 
voor volksgezondheid 

- Maatregel afhankelijk van tijd, dag/nacht, 
seizoen, meteorologisch. Verder 
afhankelijk van aanvoer van afvalwater 

Waterschap 
GHOR 
Bevolkingszorg 
GGD 
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VERVOLG TABEL 3: KNELPUNTEN  - uitval elektriciteit 8 uur en langer (aanvullend op tabel 1 en 2) 

#  Knelpunt  Maatregel  Uitvoerder  
In geval van hevige regenval 

5 Sneller rioolwateroverstorten 
op oppervlaktewater en 
wateroverlast vanuit 
oppervlaktewater mogelijk 
(bij hevige regenval of 
langdurige periode van veel 
neerslag) Dit kan in het 
landelijk gebied mogelijk 
enige schade voor de 
landbouw en verspreide 
woningen en gebouwen tot 
gevolg hebben. 

- Riool overstorten: beperken / isoleren / per 
as afvoeren 
- Maatregel afhankelijk van tijd, dag/nacht, 
seizoen, meteorologisch 

Bevolkingszorg 
Waterschap 

In geval van zomerse/winterse omstandigheden 

6 (Pluim)vee sterfte als gevolg 
van uitval airconditio-
ning/verwarming 

Overleg over maatregelen met ZLTO, 
eventueel overbrengen van de dieren 

NVWA / ZLTO 

 
 

AANDACHTSPUNTEN - 8 uur en langer 

#  Aandachtspunt  Maatregel  Uitvoerder  
7 
 
 

Tekort brandstof voor 
hulpvoertuigen 

Brandstofplan opzetten (tip: wijs een 
tankstation aan voor de hulpdiensten 
en plaats daar een NSA) 

Multidisciplinair 
Defensie 

8 OBMS blijft nog 24 uur 
doormelden naar GMK wel 
komt er al storing bij Siemens 
binnen 

-Siemens belt met GMK  indien het meerde-
re storingen zijn 
- Bij 24 uur en langer, afspraken maken met 
objecten hoe zij incidenten melden 

GMK 
Brandweer 

Herstel stroomvoorziening 

9 Afstemmen volgorde aanschakelen gemeentelijke rioolgemalen en de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap om riool overstorten te 
voorkomen. 

Bevolkingszorg 
Waterschap 
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5.6 Checklist uitval elektriciteit bestuurlijke aandachtspunten 

Voor taken en verantwoordelijkheden zie bestuurlijke netwerkkaart 14 elektriciteit en gas. 
 
Bestuurlijke coördinatie door het BT (GBT of (I)RBT) en Besluitvorming door het BT bij bestuurlij-
ke dilemma’s: 

- Onduidelijkheid over prognose hersteltijd 
- Eventuele prioritering van noodstroomaggregaten /  afschakelen gebieden  
- Economische belangen 
- Beperkte communicatiemogelijkheden 
- Beperkte hulpverleningscapaciteit 
- Verdeling van schaarste 
- Maatschappelijke onrust  
- Mogelijke slachtoffers  
- Irritaties, schrijnende gevallen 

 

TABEL 4: KNELPUNTEN BESTUURLIJK ELEKTRICITEIT 

#  Knelpunt  Maatregel  Uitvoerder  

1 Eén of meerdere gemeenten 

zonder elektriciteit en/of gas 

Uitnodigen liaison netbeheerder in BT Bevolkingszorg 

2 Problemen in de bereikbaarheid - NCV in werking stellen en  

- Eventueel meldpunt inrichten in afstem-

ming met ROT 

Bevolkingszorg 

3 Vragen bij bevolking - Opstellen communicatieplan 

- Afstemming voorlichting met ROT en 

liaison netbeheerder 

- Voorlichting (informatie en tips) via 

(voorbereide) flyers (omdat mensen geen 

tv, internet en vaak ook geen radio-

ontvangst hebben) 

- Inschakelen NKC 

BT (besluitvorming) 

 

4 Uitval van telecommunicatie etc. - Overweeg de inzet voor DRCO (zendama-

teurs) die de verbindingen vanuit het 

getroffen gebied naar de buitenwereld in 

stand brengen. 

BT (besluitvorming) 
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VERVOLG TABEL 4: KNELPUNTEN BESTUURLIJK ELEKTRICITEIT 

#  Knelpunt  Maatregel  Uitvoerder  

5 Tekort aan benodigde noodaggre-

gaten. De voorwaarden dat in de 

afschakel- en herstelplannen de 

volgende prioriteitsvolgorde is 

opgenomen bepalen dat deze 

volgorde in geval van storingen of 

dreigende storingen wordt 

gehanteerd voor zover dat 

technisch mogelijk is Prioritering 

Economisch Zaken
4
: 

1. openbare orde en veiligheid, 

volksgezondheid; 2. kritische 

processen industrie, nuts- en 

basisvoorzieningen; 3. overige 

industrie, openbare gebouwen, 

bedrijven en consumenten. 

Besluitvorming over verdeling 

prioriteiten met betrekking tot de aanslui-

tingen op de noodelektriciteitvoorziening 

bijvoorbeeld:  

1.1 Gevoelige gebieden voor openbare 

orde (stadskernen c.q. binnenstad). 

1.2 Kwetsbare verbruikers (bejaardenhui-

zen, ziekenhuizen). 

1.3 Openbaar nut (winkelcentra, openbaar 

bestuur, rioolgemalen). 

2.1 Kwetsbare industrie met koeling 

2.2 Industrie en bedrijven (met hoge NGE-

waarde). 

2.3 Industrie en bedrijven. 

3.1 Woningbouw. 

3.2 Platteland 

BT 

 

 

 

 

 

 

 

(De voorwaarden Prioritering 

Economisch Zaken bepalen 

dat deze volgorde in geval 

van storingen of dreigende 

storingen wordt gehanteerd 

voor zover dat technisch 

mogelijk is.) 

6 > 8 uur en groot gebied: Mogelijke 

problemen in beschikbare brand-

stof voor noodaggregaten 

Besluitvorming over verdeling Bevolkingszorg 

7 > 8 uur: Schaarsteproblematiek 1. 

Drinkwater en sanitair 

water in hoogbouw 2. Voedsel 3. 

Brandstof noodaggregaten 

- Inschatting over mate van zelfredzaam-

heid bevolking 

- Besluitvorming over verdeling schaarste 

 

BT (besluitvorming) 

Bevolkingszorg 

8 > 24 uur Problemen met drinkwa-

ter in flatgebouwen 

- Besluitvorming over mate van zelfred-

zaamheid bevolking 

- optie: distributie drinkwater 

- indien nodig: nooddrinkwater. 

Contact met drinkwaterbedrijf  

Bevolkingszorg 

9 > 24 uur Problemen met sanitair 

water in flatgebouwen 

- Besluitvorming over mate van zelfred-

zaamheid bevolking 

- Contact met drinkwaterbedrijf  

Bevolkingszorg 

10 > 8 uur Uitval gemeentelijke 

rioolsystemen: afvalwater en 

riool wordt niet meer wegge-

pompt. Mogelijke overstort op 

straat. 

- Overleg met waterschap 

- Eventueel liaison waterschap uitnodigen 

Bevolkingszorg 

Waterschap 

11 > 24 uur Problemen met koeling in 

mortuaria. Uitstel crematies niet 

langer mogelijk 

Check bij uitvaartverzorgers Bevolkingszorg 

12 > 24 uur Mensen, winkels en 

restaurants hebben bedorven 

etenswaren  

- Extra vuilnisophaal Bevolkingszorg 

14 > 24 uur Mogelijke plunderingen in 

winkel-, en uitgaansgebieden  

Eventueel uitvaardigen van een 

noodbevel 

Bevolkingszorg  

Politie 

  

                                                           
4 Regeling van de minister van Economische Zaken van 9 januari 2005, nr. WJZ 5001015, houdende regels inzake tariefstructuren en 
voorwaarden voor elektriciteit (Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit), artikel 22 http://bit.ly/2aZ2smS 
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VERVOLG TABEL 4: KNELPUNTEN BESTUURLIJK ELEKTRICITEIT 

#  Knelpunt  Maatregel  Uitvoerder  

15 > 48 uur Problemen bij winkels 

(pinbetaling, beveiliging, bevoorra-

ding, bedorven waar): tekorten in 

voedselvoorziening 

- Zelfredzaamheid bevolking 

- Aandacht voor kwetsbare groepen 

Bevolkingszorg 

Herstel elektriciteit 

16 Afstemmen volgorde aanschakelen gemeentelijke rioolgemalen en het rioolwa-

terzuiveringsinstallatie van het waterschap om riooloverstorten te voor komen 

Bevolkingszorg 
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6 Uitval gas 

6.1 Incidentenmatrix 

Incidentenmatrix uitval gas  
(bron: onderdelen zijn afgeleid van het calamiteitenplan Enduris voor gas) 

organisatie Incident type Gas Scenario  Gaslucht - Scenario 

re
gu

lie
re

 
(s

to
ri

n
gs

) 
o

rg
an

is
at

ie
 

EN
D

U
R

IS
 

1 Kleine 
storing 

Storing gas verwachting < 2 uur.  

 Individuele aansluiting en korter dan 24 uur. 

 Geen opschaling: afhandeling storingsorganisatie. 

Geringe gaslucht bij individuele klant 

2 Storing  Storing gas verwachting < 8 uur.   

 Tot 50 klanten en korter dan 24 uur. 

 Geen opschaling: afhandeling storingsorganisatie. 

 Gaslucht in woningen / gebouwen of 
buiten op straat.  

 Kleine materiële schade. 

 C
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3 ernstige 
storing 

Storing gas, verwachting < 8 uur. Vanwege situatie zijn opschaling (o.a. GRIP), omgevingsmanagement, 
multidisciplinaire afstemming en bestuurlijke besluitvorming/coördinatie gewenst.  

 Tot 50 aansluitingen en langer dan 24 uur, tot 200 
aansluitingen en korter dan 1 dag.  

 Een storing waarbij een ernstig gevaar voor de naaste 
omgeving ontstaat. 

 Een storing waardoor een groot gebied, zonder gas komt 
of dreigt zonder gas te komen. 

 Defect aan leiding,  gasontvangstation of aansluiting. 

 Verstoring OOV en/of volksgezondheid. 

 Brand of explosie gastransportleiding.  

 Gaslucht in rioolstelsel of woningen / 
gebouwen waarbij gevaar voor brand of 
explosie aanwezig is. 

 Vergiftiging of verstikking van kortstondi-
ge aard.  

4 calamiteit Storing gas in één of meerdere gemeenten, verwachting > 8 uur. Vanwege situatie zijn opschaling (o.a. GRIP), 
omgevingsmanagement, multidisciplinaire afstemming en bestuurlijke besluitvorming/coördinatie gewenst. 

 Tot 200 aansluitingen langer dan 24 uur, meer dan 200 
aansluitingen korter dan 24 uur. 

 Een storing met deel van de provincie zonder gas komt. 

 Uitval van een leiding, M&R station of gasont-
vangstation. 

 Verstoring OOV en/of volksgezondheid 

 Zware materiële schade.  

 Brand, explosie of vergiftiging met ernstig 
gewonden of dodelijk ongeval. 

5 Ramp/crisis Storing gas regionaal danwel landelijk 

 Meer dan 200 aansluitingen en langer dan 24 uur. 

 Extreme calamiteit, nationale opschaling  

 Verstoring OOV en/of volksgezondheid 

Extreme calamiteit 
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6.2 Scenariokaart uitval gas 

SCENARIOKAART: UITVAL GAS 
Gebeurtenis Uitval gas 

Bestrijding / Bijstand 

 Heeft regio voldoende middelen om inzet zelf te kunnen?  

 Specialisten van milieudiensten / organisaties?  

 LET OP: voor af- en aanschakelen afnemers is geen prioriteitsvolgorde voorgeschreven 
en is ook niet altijd mogelijk 

Risico’s / veiligheid 

 Verstoring van vitale producten en diensten  

 Maatschappelijke ontwrichting  

 Continuïteit van de invulling van functies crisisstructuur door vastgesteld aflossingsplan 

 Effectgebied wordt bepaald door de uitval.  

 Effecten op omgeving afhankelijk van de fase waarin de uitval zich bevindt.   

 Continuïteit organisatie hulpverleningsdiensten 

Oorzaken 

Natuurlijke oorzaken 
- Als gevolg van weersomstandigheden. 
Incident of technische storing:  
- Storing in het besturingssysteem; 
- Beschadiging van de onderdelen van het transport- of distributienet;  
- Incident of storing in een gasontvangststation; 
Menselijke fouten:  
- Activiteiten door derden (graafwerken, bouwwerken); 
- Werkzaamheden aan componenten van de infrastructuur; 
- Overige; 
Slijtage: 
- Mechanische breuk door constructie- of materiaalfouten 
- Bedrijfsfouten (te hoge druk of slecht functioneren apparatuur) 
- Inwendige of uitwendige corrosie (veroudering netwerk) 
Opzettelijke oorzaak: 
- Verstoring door bijvoorbeeld terrorisme 
- Handeling aan het besturingssysteem,  
- Aan gasontvangststation, dus sabotage 

Effecten/gevolgen 

 Bij een gasstoring kan de vraag naar elektriciteit door elektrische bijverwarming bij lage 
buitentemperatuur toenemen. Dit kan leidden tot uitval van elektriciteit, CV installatie, 
verwarming (zowel bij gas als elektriciteit) Daartegenover daling van elektriciteit a.g.v. 
uitval cv-ketels. 

 Ongemak en bij lange uitval voor sommige groepen verhoogde hulpvraag 

 Bij langdurige uitval van het gasnet in een vorstperiode kunnen de CV- en waterinstalla-
ties stuk vriezen 

 Ongemak en bij lange uitval voor sommige groepen verhoogde hulpvraag. Kans op letsel 
of verhoogd sterftecijfer bij met name de kwetsbare groepen 

 Overbelasting callcenter met vragen vanuit de bevolking 

Bevolking  Inventariseer slachtoffers, niet zelfredzamen & getroffenen. 

Omgeving/milieu  Neem maatregelen in relatie tot kwetsbare objecten en de verwachte tijdsduur. 

Alertering & crisiscom-
municatie 

 Overweeg gebruik WAS, NL-alert, Omroep Zeeland (rampenzender).  

 Uitvoeren omgevingsanalyse (t.b.v. strategie crisiscommunicatie) 

 Inzet crisiscommunicatie naar omgeving (hulpverleners (=intern), publiek,media), via 
onder meer zeelandveilig.nl en twitter  

 Stem inhoud communicatie af met het bedrijf en andere relevante partijen. 

Informeren  
& adviseren 
 

 Bevoegd gezag (lokaal, nationaal, provinciaal (RUD/PROV/GEM). 

 LOCC / NCC, GMK VRMWB en GMK VRR / HC 100 Buurland België. 

 Zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen etc.). 

 Bedrijven/CET/ RWS / WS/ DEF/ OM / ZSP. 

 Vitale bedrijven w.o. industriële bedrijven/ nutsbedrijven (gas, elektra, water). 

Logistiek  Naast eten en drinken in storingsgebied, eventueel kachels en dekens bewoners. 
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6.3 Checklist uitval gas 

TABEL 1:  KNELPUNTEN - UITVAL GAS 

#  Knelpunt  Maatregel  Uitvoerder  
Algemeen grootschalige uitval gas 

1 Nationaal 
- onderbreking levering gas 
en/of 
- schaarste aan gas (in de EU) 
 

- eigen maatregelen netbeheerder 
- maatregelen minEZ jegens sector 
- interventie Europese Commissie t.a.v. 
maatregelen door minEZ 
- maatregelen t.a.v. gevolgen van een 
onderbreking 

EZ 

2 
 

Regionaal 
Onderbreking levering gas 

-gehele aanpak van de gasstoring  
-het staken van de gastoevoer 
-het controleren van de huisaansluitingen 
-borging informatievoorziening in gebied en 
communicatierichting de bewoners 

crisisorganisatie  
Netbeheerder 

3 Onderbreking levering gas -in kaart brengen van de kwetsbare objecten  crisisorganisatie  
veiligheidsregio 

4 Mogelijke overbelasting 
meldkamer 
 

-Inroepen extra personeel 
-Veel berichten op twitter dat het beter is 
alleen bij levensbedreigende situaties 112 te 
bellen. 

GMK 

5 Vragen bevolking, bedrijven, 
zorginstellingen 

- Anticiperen op communicatie 
- Communicatieadviseur Veiligheidsregio 
(operationele voorlichting hulpdiensten en 
effectgebied)  
- Inschakelen pagina 199 teletekst Omroep 
Zeeland via CaCo  
- Communicatieadviseur ROT neemt contact 
voor de afstemming en afspraken over de 
woordvoering met voorlichter: Politie, 
netbeheerder en Gemeente. 

Netbeheerder 
Bevolkingszorg 
 

6 Continuïteit van de invulling 
van functies in de crisisstruc-
tuur 

Multidisciplinair aflossingsplan vaststellen 
(resources) 

Multidisciplinair 
 

winter 

7 Geen centrale verwarming of 
(warm) water meer 
beschikbaar: pomp centrale 
verwarmingsinstallaties 
functioneert niet meer. 
Risico voor spoorsec-
tor(verwarmen rails) 

Extra rekening houden met 
kwetsbare groepen/personen: 
- extra dekens 
- mogelijke evacuatie/opvang van 
deze mensen 

GHOR 
Bevolkingszorg 
Politie 

8 Problemen bij kwetsbare 
groepen (binnen zorginstel-
lingen) 

1. Inventarisatie kwetsbare personen 
/ groepen / instellingen binnen het gebied 
conform witte kaart  

Zorginstelling 
GHOR 

9  2. Contact opnemen met: 
- Ziekenhuizen 
- Verpleegtehuizen 
- Verzorgingstehuizen 

GHOR 

10  3. Navragen bij zorginstellingen: 
-Huidige situatie 
- Noodaggregaat aanwezig 
- Werking noodaggregaat 
- Diesel voor hoeveel uren 
- Catering / maaltijdvoorziening 
- Andere problemen 

GHOR 

11  4. Acties: 
- Informeren huisartsenposten 
- Inzet extra ambulances en/of extra 
standplaats via hoofd MKA/RAVInformatie 
over opslagcondities medicijnen 

GHOR 
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VERVOLG TABEL 1:  KNELPUNTEN - UITVAL GAS 

#  Knelpunt  Maatregel  Uitvoerder  
12  5. Indien opvang op ander locatie 

vereist is (langere termijn): 
- Vervoerscapaciteit bedlegerige/rolstoel 
- Medische begeleiding tijdens transport 
- Specifieke opvang voor zieken / ouderen 
- Verstrekken van (tekort aan) medicijnen 
- Afweging psychos. hulp in opvangcentrum 
-Mogelijk bijstandsverzoek aan Defensie 

Zorginstelling 
GHOR 
GGD 

13 Evenementen  
- Evenementen gaande? 
- Geplande evenementen?  

- Analyse gevolgen storing voor evenement 
- Gevolgen voor openbare orde 
- Evenement afgelasten door Burgemeester 

Politie 
bevolkingszorg 

Industrie 

14 
 

-Zijn er bepaalde vitale 
diensten waarvan de 
continuïteit direct afhankelijk 
is van de gasvoorziening? 
- Problemen bij industrie 
- noodstops procesinstallaties  
- gelijktijdigheid gebeurtenis-
sen 
- niet functioneren techni-
sche veiligheid voorzieningen 
(industrieterreinen) 
- mogelijk ontsnappen gassen 

Inventarisatie continuïteit gasvoorziening 
Kan bedrijf nog meldingen verrichten? 
Inzet Brandweer WVD 
Monitoren problemen 
Verrichten metingen 
Processen afbouwen/ doorstart niet  
meer mogelijk 

Brandweer 
 
 
 
 
 
Bedrijven zelf 

Landelijk gebied 

15 Problemen met airconditio-
ning/verwarming stallen 
Problemen in boerderijen 
met legbatterijkippen  
 

Verantwoording bedrijven zelf Bedrijven 

16 Gevolgen voor voorzieningen 
in vakantieparken en 
campings 

- deels eigen verantwoordelijkheid 
vakantieparken en campings zelf 
- check bij vakantie/campings aantal 
aanwezigen en of er plannen zijn tot 
evacuatie 

Bedrijven 
 
Gemeente 
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6.4 Checklist uitval gas bestuurlijke aandachtspunten 

Voor taken en verantwoordelijkheden zie bestuurlijke netwerkkaart 14 elektriciteit en gas. 
 
Bestuurlijke coördinatie door het BT (GBT of (I)RBT) en Besluitvorming door het BT bij bestuurlij-
ke dilemma’s: 
 

- Onduidelijkheid over prognose hersteltijd 
- Eventuele prioritering afschakelen gebieden: afschakelen is niet altijd mogelijk. altijd 

iom netbeheerder doen. 
- Economische belangen 
- Beperkte communicatiemogelijkheden 
- Beperkte hulpverleningscapaciteit 
- Verdeling van schaarste 
- Maatschappelijke onrust  
- Mogelijke slachtoffers  
- Irritaties, schrijnende gevallen 

 

TABEL 2: AANDACHTSPUNTEN BESTUURLIJK GAS 

#  Knelpunt  Maatregel  Uitvoerder  

1 Eén of meerdere gemeenten 

zonder gas 

Uitnodigen liaison netbeheerder in BT. 

Bij voorkeur al in het ROT, daar nog meer 

expertise 

Bevolkingszorg 

2 Vragen bij bevolking - Opstellen communicatieplan 

- Afstemming voorlichting met ROT en 

liaison netbeheerder 

- Voorlichting (informatie en tips)  

- Inschakelen NKC 

BT (besluitvorming) 

 

3 Overlappende of conflicterende 

maatregelen getroffen gemeenten 

Coördinatie BT 

4 Maatschappelijke onrust - Monitoren of dit tot problemen leidt 

- Communicatie 

BT 

5 Bewoner(s) niet thuis Opstellen noodverordening om bij 

woning(en) naar binnen te gaan als de 

bewoners niet thuis zijn 

BT 
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7 Uitval drinkwater 

Drinkwater is belangrijk voor de volksgezondheid en onze maatschappij. Verstoring van de 
drinkwatervoorziening kent twee scenario’s: door uitval van de drinkwaterlevering en door 
besmetting van de drinkwatervoorziening. Als de drinkwatervoorziening uitvalt dan kan dit tot 
ontwrichting of zelfs stilstand van het dagelijkse leven leiden, zeker in combinatie met uitval van 
andere nutsvoorzieningen als elektriciteit of gas. Drinkwaterbedrijf Evides en Brabant Water 
controleert dagelijks de kwaliteit van het drinkwater. Evides en Brabant Water zijn wettelijk 
verplicht tot het leveren van drinkwater van goede kwaliteit. De drinkwaterbedrijven zijn wette-
lijk verplicht noodstroom en 10 dagen dieselvoorraad te hebben. Als de normale drinkwater-
voorziening uitvalt, moet een nooddrinkwatervoorziening worden opgestart. 
 

7.1 Incidentenmatrix uitval drinkwater 

 
Incidentenmatrix Brabant Water 
 

Omvang → 
Verwachte tijdsduur 
↓ 

< 50 aansluitingen > 50 en < 2000 aansluitin-
gen 

> 2000 
aansluitingen 

< 4 uur Storing
[1]

 Storing
[2]

 
  

Omvangrijke 
Storing 
(OT-BW)

[3]
 

>4 uur < 12 uur Storing Storing Omvangrijke 
Storing 
(OT-BW)  

>12 uur en < 24 uur Storing 
  

Ernstige Storing (OT-BW) Omvangrijke 
Storing 
(OT-BW) 

>24 uur Storing  Ernstige Storing (OT-BW) Calamiteit 
(BT-BW)

[4]
 

 
 

Incidentenmatrix Evides 

Evides kent geen incidentenmatrix. Dit hangt naast de tijdsduur en de omvang van het getrof-
fen gebied ook af van het tijdstip van de dag (‘s nachts is veel minder impact dan overdag) of er 
kwetsbare afnemers betrokken (waaronder ziekenhuizen, dialysecentra), of er bepaalde 
industrie in de problemen komt of er misschien (ergens anders) veel wateroverlast  is door de 
lekkage enz. Dit wordt door de betrokken collega’s ingeschat op impact en zo wordt bepaalt in 
hoeverre wordt opgeschaald. 
 

  

                                                           
[1] Er wordt vanuit Brabant Water een storingsmonteur gealarmeerd. 
[2] Naast een storingsmonteur wordt er eventueel intern opgeschaald in mensen en middelen, niet in coördinatieniveau. 
[3] Bij oranje, een ernstige of omvangrijke storing, wordt het Operationeel Team van Brabant Water gealarmeerd. 
[4] Bij rood, een calamiteit, wordt het Beleidsteam van Brabant Water gealarmeerd. 
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7.2 Scenariokaart uitval drinkwater 

SCENARIOKAART: UITVAL DRINKWATER 
Gebeurtenis Uitval drinkwater 

Bestrijding / Bijstand 
 Heeft regio voldoende middelen om inzet zelf te kunnen?  

 Specialisten van milieudiensten / organisaties? 

Risico’s / veiligheid 

 Verstoring van vitale producten en diensten 

 Maatschappelijke ontwrichting  

 Continuïteit van de invulling van functies in de crisisstructuur door een vastgesteld 
aflossingsplan 

 Effectgebied wordt bepaald door de uitval.  

 Effecten op omgeving afhankelijk van de fase waarin de uitval zich bevindt.   

 Continuïteit organisatie hulpverleningsdiensten 

 Tijdstip van uitval is bepalend 

Oorzaken 

Technische mankementen; 

 Slijtage, ouderdom, materiaalzwakte 
Menselijk handelen; 

 Graafschades, verkeerde beslissingen 
Ketenafhankelijkheid; 

 Uitval elektriciteit, ICT, aanvoer chemicaliën, afvoer restproducten 
Omgevingsfactoren; 

 Gas- of rookwolk, bodemvervuiling, productielocatie onbereikbaar 
Terrorisme; 

 Dreiging, aanslag, cyberincident 
Natuur(rampen); 
 Overstroming, pandemie, extreem weer 

Effecten/gevolgen 

 Ongemak en bij lange uitval voor sommige groepen verhoogde hulpvraag 

 Ongemak en bij lange uitval voor sommige groepen verhoogde hulpvraag 

 Overbelasting callcenter met vragen vanuit de bevolking 

 Wateroverlast door grote lekkage 

 Verminderde hygiëne door gebrek aan water  

Bevolking  Inventariseer slachtoffers, niet zelfredzamen & getroffenen. 

Omgeving/milieu  Neem maatregelen in relatie tot kwetsbare objecten en de verwachte tijdsduur. 

Alertering & crisiscom-
municatie 

 Overweeg gebruik WAS, NL-alert, Omroep Zeeland (rampenzender).  

 Uitvoeren omgevingsanalyse (t.b.v. strategie crisiscommunicatie) 

 Inzet crisiscommunicatie naar omgeving (hulpverleners (=intern), publiek,media), via 
onder meer zeelandveilig.nl en twitter 

 Stem inhoud communicatie af met het bedrijf en andere relevante partijen. 

Informeren  
& adviseren 
 

 Bevoegd gezag (lokaal, nationaal, provinciaal (RUD/PROV/GEM). 

 LOCC / NCC. 

 GMK VRMWB en GMK VRR / HC 100 Buurland België. 

 Zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen etc.). 

 Bedrijven/CET/ RWS / WS/ DEF/ OM / ZSP. 

 Vitale bedrijven w.o. industriële bedrijven/ nutsbedrijven (gas, elektra). 

Logistiek  Verstrekken van drinkwater in storingsgebied,  

Basistaken netbeheerder 
drinkwater 
crisisbeheersing 
 
 

 Continuïteit: het zo lang mogelijk de openbare voorziening in stand houden.  

 Nooddrinkwatervoorziening, d.w.z. maatregelen buiten (een deel van) de normale 
processen. 

 Levering van noodwater, niet-drinkbaar water voor sanitaire en hygiënische doelein-
den.  

 Omschakelen/repareren 
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7.3 Checklist uitval drinkwater 

TABEL 1:  KNELPUNTEN - UITVAL DRINKWATER 

#  Knelpunt  Maatregel  Uitvoerder  
Algemeen grootschalige uitval drinkwater 

1 1-Indien naar het oordeel van 
de inspecteur sprake is 
van gevaar voor de volksge-
zondheid; 
2-Bij buitengewone omstan-
digheden, in het belang van 
de veiligstelling van de 
openbare drinkwatervoorzie-
ning (vormvrij) 

Ad 1. Beperkende maatregelen inzake 
levering en gebruik 
(sturing inspecteur (in eerste instantie IenM) 
(art. 52/53); 
Ad 2. Sturing door minister IenM (alle 
maatregelen die hij redelijkerwijs nodig acht) 
(art. 54) 

IenM 

2 Nooddrinkwater -beschikbaar stellen van nooddrinkwater 
op door de gemeenten aan te 
wijzen distributiepunten (Op elk distributie-
punt wordt, zolang als nodig is, door het 
waterbedrijf een hoeveelheid nooddrinkwa-
ter beschikbaar gesteld dat voldoende is 
voor maximaal 2.500 personen) 
-indien mogelijk kwetsbare afnemers 
van extra nooddrinkwater voorzien 

netbeheerder 

3 Noodwater inspanningsverplichting om indien 
mogelijk en verantwoord noodwater 
te leveren via bestaand leidingnet 

netbeheerder 

4 Nooddrinkwater Er is een onderscheid tussen uitval leve-
ring/onvoldoende kwaliteit < 24 uur en > 24 
uur. Indien het drinkwater naar verwachting 
> 24 niet voldoet aan gestelde kwantiteitsei-
sen en/of kwaliteitseisen moet wettelijk 
gezien nooddrinkwater worden ingezet.  

netbeheerder 

5 Nooddrinkwater -aanwijzen en beschikbaar stellen van 
distributiepunten 
-vaststellen kwetsbare afnemers 
-voorlichting aan de bevolking 
-rantsoenering onder de bevolking 
- evt. aanvragen (militaire) bijstand 
-handhaven openbare orde bij de distribu-
tiepunten 

Bevolkingszorg 
 
 
 
 
 
Politie 

6 Noodwater voorlichting aan de bevolking Bevolkingszorg 

 Onderbreking levering 
drinkwater 

-gehele aanpak van de drinkwaterstoring  
-het controleren van de huisaansluitingen 
-borging informatievoorziening in gebied en 
communicatierichting de bewoners 

crisisorganisatie  
netbeheerder 

7 Onderbreking levering -in kaart brengen van de kwetsbare objecten crisisorganisatie VR 

8 Mogelijke overbelasting 
meldkamer 

Inroepen extra personeel 
Veel berichten op twitter dat het beter is 
alleen bij levensbedreigende situaties 112 te 
bellen. 

GMK 

9 Vragen bevolking, bedrijven, 
zorginstellingen 

- Anticiperen op communicatie 
- Communicatieadviseur Veiligheidsregio 
(operationele voorlichting hulpdiensten en 
effectgebied)  
- Inschakelen pagina 199 teletekst Omroep 
Zeeland via CaCo  
- Communicatieadviseur ROT neemt contact 
voor de afstemming en afspraken over de 
woordvoering met voorlichter: Politie, 
netbeheerder en Gemeente. 

Netbeheerder 
Bevolkingszorg 
 

10 Continuïteit crisisorganisatie Multidisciplinair aflossingsplan vaststellen 
(resources) 

Multidisciplinair 
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VERVOLG TABEL 1:  KNELPUNTEN - UITVAL DRINKWATER 

#  Knelpunt  Maatregel  Uitvoerder  
 Geen drinkwater  meer 

beschikbaar 
 

Extra rekening houden met 
kwetsbare groepen/personen: 
- drinkwater verstrekken 
- mogelijke evacuatie/opvang van 
deze mensen 

GHOR 
Bevolkingszorg 
Politie 
GGD 

 Problemen bij kwetsbare 
groepen (binnen zorginstel-
lingen) 

1. Inventarisatie kwetsbare personen 
/ groepen / instellingen binnen het gebied 
conform witte kaart  

Zorginstelling 
GHOR 
GGD 

2. Contact opnemen met: 
- Ziekenhuizen 
- Verpleegtehuizen 
- Verzorgingstehuizen 

GHOR 
GGD 

3. Navragen bij zorginstellingen: 
-Huidige situatie 
- Catering / maaltijdvoorziening 
- Andere problemen 

GHOR 
GGD 

4. Acties: 
- Informeren huisartsenposten 
- Inzet extra ambulances en/of extra 
standplaats via hoofd MKA/RAV 

GHOR 

5. Indien opvang op ander locatie 
vereist is (langere termijn): 
- Vervoerscapaciteit bedlegerigen/ rolstoel-
vervoer 
- Medische begeleiding tijdens transport 
- Specifieke opvang voor zieken / ouderen 
- Verstrekken van (tekort aan) medicijnen 
- Afweging tot psychosociale hulp in 
opvangcentrum  
Noot: mogelijk bijstandsverzoek aan DEF 

Zorginstelling 
GHOR 

 Waarschuwen gevoelige 
afnemers als ziekenhuizen, 
nierdialysecentra en thuisdia-
lysepatiënten 

Gevoelige afnemers als ziekenhuizen, 
nierdialysecentra en thuisdialysepatiënten. 
Dit betreft voor het gehele voorzieningsge-
bied van Evides circa 25 telefoontjes. Het 
waarschuwen van ziekenhuizen en nierdialy-
secentra zal bij een groot effectgebied via de 
regionale meldkamers van de veiligheidsre-
gio’s verlopen. 

Netbeheerder 
GHOR 
GMK 

 Evenementen  
- Zijn er evenementen 
gaande? 
- Zijn er evenementen 
gepland? 

- Analyse gevolgen storing voor evenement 
- Gevolgen voor openbare orde 
- Evenement afgelasten door Burgemeester 

Politie 
bevolkingszorg 

Industrie 

 Problemen met industriële 
bedrijven; 
- noodstops procesinstallaties  
- gelijktijdigheid gebeurtenis-
sen 
- niet functioneren techni-
sche veiligheid voorzieningen 
(industrieterreinen) 
- mogelijk ontsnappen gassen 

1. Inzet Brandweer WVD 
2. Monitoren problemen 
3. Verrichten metingen 
4. Processen afbouwen/ doorstart niet meer 
mogelijk 

Brandweer 
 
 
 
 
 
Bedrijven zelf 

Landelijk gebied 

 Onvoldoende drinkwater Verantwoording bedrijven zelf Bedrijven 

 Gevolgen voor voorzieningen 
in vakantieparken en 
campings 

- deels eigen verantwoordelijkheid 
vakantieparken en campings zelf 
- check bij vakantie/campings aantal 
aanwezigen en of er evacuatieplannen zijn 

Bedrijven 
 
Gemeente 
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7.4 Checklist uitval drinkwater bestuurlijke aandachtspunten 

TABEL 2: AANDACHTSPUNTEN BESTUURLIJK UITVAL DRINKWATER 

#  Knelpunt  Maatregel  Uitvoerder  

1 Eén of meerdere gemeenten 

zonder drinkwater 

Uitnodigen liaison netbeheerder in BT Bevolkingszorg 

2 Vragen bij bevolking - Opstellen communicatieplan 

- Afstemming voorlichting met ROT en 

liaison netbeheerder 

- Voorlichting (informatie en tips)  

- Inschakelen NKC 

BT (besluitvorming) 

 

3 Overlappende of conflicterende 

maatregelen getroffen gemeenten 

Coördinatie BT 

4 Maatschappelijke onrust - Monitoren of dit tot problemen leidt 

- Communicatie 

BT 
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8 Crisiscommunicatie 

8.1 Inleiding 

De maatschappij is gewend aan de beschikbaarheid van elektriciteit, gas en water. Het is daarom  
aan burgers zelf, de overheid, instellingen en bedrijven om zich voor te bereiden op de uitval van 
nutsvoorzieningen. Dit vereist een risicobewustzijn van burgers. De overheid kan dit risicobe-
wustzijn bevorderen door te communiceren over de kans dat de energie uitvalt en de gevolgen 
die dat voor de maatschappij kan hebben. Ook op het moment dat de energie is uitgevallen, 
verdient communicatie door de overheid veel aandacht. Vooral de manier hoe te communiceren 
zonder stroom is een thema waarbij moet worden stil gestaan. In onderstaand schema worden 
de bijzonderheden van crisiscommunicatie bij uitval weergegeven: 
 

Aandachtspunt Informatieproduct Uitvoerder 

Voorzien in de maatschappe-
lijke 
informatiebehoefte o.a. op 
basis van omgevingsanalyses 

- Pers- en publieksbericht voor 
beschikbare communicatie-
middelen; 
- Publieksvoorlichting op 
locatie 
(informatie/opvangcentra, 
gemeenteloket etc.). 

- Netbeheerder 
- Bevolkingszorg 
 

Afstemming communicatie 
met 
hulpdiensten en liaisons in het 
ROT 

- Input voor handelingsper-
spectief, 
concrete aanbevelingen. 

- Bevolkingszorg 
- Netbeheerder 

Afstemming communicatie 
met 
netbeheerder 

- Uniforme informatiepro-
ducten 
communicatie. 

- Bevolkingszorg 
- Netbeheerder 

 
Communicatiepartners bij  uitval nutsvoorzieningen zijn: 

- Gemeenten in het getroffen gebied 
- Hulpverleningsdiensten (politie, brandweer, GHOR, meldkamer) 
- Maatschappelijke instellingen (zorginstellingen, scholen etc.) 
- Netbeheerders 
- Waterschap 
- Rijkswaterstaat 
- Industrie 
- Openbaar Vervoer 
- Nationale overheid 
- Nutsbedrijven zelf; Enduris/Evides etc.. 

 
Bij grootschalige uitval van een nutsvoorziening ligt de incidentcommunicatie bij het nutsbedrijf. 
De impact communicatie wordt onder verantwoordelijkheid van de burgemeester, door bevol-
kingszorg uitgevoerd.  
 
Middelen 
Ten tijde van een crisis kunnen verschillende middelen worden ingezet. Een knelpunt is dat veel 
van deze middelen niet voorhanden zijn. Communicatiemiddelen kunnen namelijk al binnen 
twee uur uitvallen. Het is daarom van belang om niet alleen snel en actief te communiceren, 
maar ook alternatieve middelen te gebruiken. Denk hierbij aan: 

- NL-Alert (voor het deel dat nog mobiel bereik heeft) 
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- Bewonersbrieven/flyers (indien deze meteen wordt verspreid) 
- Geluidswagens (alleen als ze langzaam rijden en een goed volume/bereik hebben) 
- Tekstwagen / tekstborden (beschikbaar via Rijkswaterstaat) 
- Meld/infopunten 
- Regionale omroepen (radio/tv) 
- Publieksinformatie callcentrum (van gemeente of landelijk) 
- Kranten 

 
Boodschap 
De boodschap bij met name uitval nutsvoorzieningen is gericht op schadebeperking en informa-
tievoorziening. Naarmate de uitval langer duurt speelt betekenisgeving een belangrijke rol omdat 
de maatschappelijke impact groter wordt. Bij het formuleren van boodschappen moet rekening 
worden gehouden met de volgende punten: 
- Heb nadrukkelijk oog voor onderscheid tussen uitgesproken verwachting en eventuele garan-

ties. Netbeheerders spreken in het algemeen van verwachtingen. Zorgvuldige communicatie 
hieromtrent is een vereiste. 

- Heb voldoende aandacht voor minder zelfredzamen, zoals minder validen. Neem in de be-
richtgeving het verzoek op dat er ook bij de buren gekeken wordt. 

- Communiceer duidelijk de verantwoordelijkheden van hulpverleningsdiensten, gemeenten, 
bedrijfsleven en de burger. 

 
Met name voor de laatste twee punten geldt dat de veiligheidsregio hier ook in de koude fase 
aandacht aan moet besteden (risicocommunicatie). Ten behoeve van de warme fase is een 
algemene boodschap uitgewerkt en is een aantal aandachtspunten beschreven: 
 
BOODSCHAP: 
(gebied) is (datum + tijd) getroffen door een storing. De oorzaak is (oorzaak benoemen). 
(Netbeheerder) is bezig om het probleem te verhelpen (verwachtte eindtijd). Volg de ontwikke-
lingen via sociale media en site van de netbeheerder. De boodschap kan worden aangevuld met 
de volgende schade beperkende informatie:  
 

 Bel niet onnodig om overbelasting van het netwerk te voorkomen. 

 Als u buren (of familie en vrienden in het getroffen gebied) heeft die extra zorg nodig 
hebben, kijk dan of u hen kunt helpen. 

 Risico’s: gebruik gaskachels of noodstroomaggregaten in combinatie met afgesloten 
ruimten en de kans op koolmonoxidevergiftiging, gezondheidsrisico’s bij o.a. negatieve riool 
overstort in woning, overbelasting van de meldkamer, extreem weer. 

 Indien er meldpunten zijn ingericht, dan graag vermelden. 
 
Aandachtspunten voor bestuurlijke afwegingen: 
-Verwachte hersteltijd 
- Eventuele prioritering van noodstroomaggregaten 
- Mogelijke slachtoffers, schrijnende gevallen 
- Maatschappelijke onrust, irritaties 
- Verdelen van schaarste 
- Tekort aan hulpverleningscapaciteit 
 
Veel gestelde vragen over het incident zelf worden opgesteld door de netbeheerder. 
Bevolkingszorg kan hiernaar verwijzen. 
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9 Nafase (nazorg en herstel) 

De procesverantwoordelijkheid voor de nafase ligt bij Bevolkingszorg. Zij draagt in de operatione-
le fase zorg voor een inventarisatie van zaken die van belang zijn voor de nafase. De Algemeen 
Commandant Bevolkingszorg stemt deze inventarisatie af met de betrokken crisispartners (al dan 
niet in de laatste ROT-vergadering), de netbeheerder en met het hoofd Nafase van de getroffen 
gemeente(n). Afhankelijk van de omvang en impact wordt een “plan van aanpak nafase” (of een 
beperkte invulling daarvan) opgesteld. Indien er is opgeschaald naar een GBT of RBT dan vindt 
afstemming met deze gremia plaats over de invulling van de nafase. Na overdracht en afschaling 
is de gemeente (of zijn gemeenten) procesverantwoordelijk voor de uitvoering van de nafase. 
 
Indien noodzakelijk komen verschillende gespecialiseerde bedrijven voor herstelwerkzaamhe-
den. De regionale crisisorganisatie zal worden beëindigd en lopende processen kunnen door 
belanghebbende actoren in een ad hoc op te richten projectorganisatie worden ondergebracht 
en gecoördineerd. 
 
In de nafase gaat het over talrijke herstel- en nazorgactiviteiten die een korte looptijd van dagen 
of weken dan wel een lange looptijd van maanden of jaren kunnen hebben. De ervaring leert dat 
het kan gaan om: 
 
-inrichten (tijdelijke) herdenkingsplaats, herdenkingsbijeenkomst, informatiebijeenkomsten voor 
slachtoffers/verwanten of betrokken burgers en hulpverleners, psychosociale hulpverlening, 
begeleiden bezoekers op plaats ongeval, repatriëring, gezondheidsonderzoek, maatschappelijke 
discussie, nasleep media en communicatie, informatievoorziening en informatiemanagement, 
contact overheid – netbeheerder. 
 
– slachtoffers, evaluaties en onderzoeken en de uitkomsten daarvan, schadeafhandeling, 
aansprakelijkheid, herstelwerkzaamheden, afzetting en vrijgeven van het ongevalsgebied, 
metingen en monsters vastleggen, milieueffecten/grondsanering, bergingswerkzaamheden, 
bedrijfsprocessen terug naar normale situatie brengen, afhandelen en coördineren van de 
effecten en consequenties door of naar aanleiding van de uitval. Organisaties zijn zelf verant-
woordelijk voor de kosten die voortkomen uit extra inzet tijdens een crisis en in de nafase.  
 
-Beslissingen over financiële consequenties worden in de gebruikelijke gremia genomen. 
Bij een uitval nutsvoorzieningen in Nederland kan het LOCC een veiligheidsregio of een enkele 
gemeente bijstand, steunverlening of ondersteuning bieden met het oog op de nafase. Naar 
behoefte kan op nationaal niveau worden besloten tot de instelling van een nafase-
(project)team door ICCb/MCCb. 
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Bijlagen 

 Bijlage 1: De rol van de netbeheerder elektriciteit en gas 

Bij (dreigende) langdurige onderbreking van de elektriciteits- en gasvoorziening is Enduris B.V. 
het eerste aanspreekpunt voor gemeenten en hulpdiensten binnen de Veiligheidsregio Zeeland. 
In de voorbereiding op deze mogelijke storingen vindt er tussen de Veiligheidsregio Zeeland en 
Enduris gegevensuitwisseling plaats, wordt er afgestemd over plannen en procedures en worden 
afspraken gemaakt. 
 
Regionale netbeheerder: Enduris B.V. 
De regionale netbeheerder voor elektriciteit en gas in de provincie Zeeland.  Als netbeheerder 
zorgt Enduris voor het transport van elektriciteit en gas van de energieleveranciers naar consu-
menten en zakelijke klanten binnen Zeeland. Dit wordt gerealiseerd door het aanleggen, onder-
houden, beheren en ontwikkelen van de elektriciteits- en gasnetten en aansluitingen. 
Vanuit het Regionaal Centrum (RC) in Middelburg wordt het transportnet en distributienet dag en 
nacht bewaakt en kan men op afstand schakelhandelingen in de netten uitvoeren. 
 
Elektriciteitsnet Enduris 
Ten aanzien van het beheer van het Zeeuwse 150 kV elektriciteitsnet geldt dat TenneT TSO B.V. 
de bedrijfsvoeringfunctie uitvoert en Operations HT de uitvoerende werkzaamheden. Communi-
catie over de bestrijding van een ernstige storing of calamiteit in dit netonderdeel is voorbehou-
den aan Tennet TSO B.V. Tennet zal in contact treden met Enduris indien aangeslotenen getrof-
fen worden. Enduris beheert in Zeeland niet alleen de 10 kV-, 20 kV-, 30 kV- en 50 kV-netten die 
dienen voor het transport en de aansluiting van de grootverbruikers, maar ook de laagspan-
ningsnetten voor de huishoudens, klein zakelijke gebruikers en openbare verlichting zoals de 
elektriciteitsnetten met spanningsniveaus van 400 V (LS), 10 kV (MS), 50 kV (HS) en 150 kV-
transformatoren. TenneT TSO B.V. is de landelijke netbeheerder van de elektriciteitsnetten > 110 
kV (HS + EHS) en daarmee ook van de 150 kV en de 380 kV in Zeeland.  
 
Gasnet Enduris 
Voor gas is Enduris de beheerder van de regionale netten met een druk van 4 en 8 bar (voor 
transport en grootverbruikers) en 30-100 mbar voor de huishoudens. Naast deze hogedruk- en 
lagedruknetten is er een extra hogedruknet waarmee gas wordt getransporteerd naar industriële 
afnemers en tuinders. Deze Midden-Zeelandleiding is gekoppeld aan het gasnetwerk van ZEBRA 
Gasnetwerk B.V. 
 
Acties ENDURIS 
Op het moment dat in het RC van Enduris een melding komt van een probleem in de stroom- en 
of gasvoorziening op een bepaalde plek, bijv. een melding van een door de beveiliging aange-
stuurde vermogensschakelaar in de regio, dan duurt het enige tijd voordat Enduris zelf inzicht 
heeft in wat voor storing het betreft, hoe groot het getroffen gebied is en hoe lang herstel van de 
energielevering vermoedelijk zal duren.  
 

Incidentclassificatie: Enduris werkt met vijf incidenttypes voor de classificatie van uitval elektri-
citeit en uitval gas: kleine storing, storing, ernstige storing, calamiteit en ramp/crisis. Voor de 
(1) kleine storing en (2) storing wordt verwacht dat de eigen reguliere (storings)organisatie 
voldoende capaciteit en resources heeft om de storing naar normale situatie te brengen. Voor 
(3) ernstige storing, (4) calamiteit (5) ramp/crisis geldt dat vanwege de situatie zijn opschaling 
(o.a. GRIP), omgevingsmanagement, multidisciplinaire afstemming en bestuurlijke besluitvor-
ming/coördinatie gewenst 
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In eerste instantie zal een storingsmonteur namens Enduris de exacte locatie vaststellen. Deze 
medewerker heeft dus te maken met een aanrijtijd. Ter plekke zal de medewerker de storings-
melding onderzoeken. Veelal wordt het beeld pas compleet als ook andere locaties onderzocht 
zijn. Doel is te achterhalen welke component in storing is geraakt om deze vrij te schakelen van 
het net en de energielevering via alternatieve wegen te herstellen.  
 
Incidenten of calamiteiten moeten tevens bij veiligheidsregio gemeld worden. De criteria die 
hiervoor afgesproken zijn in het landelijke convenant zijn als volgt.  
 
Enduris informeert de Veiligheidsregio Zeeland bij incidenten m.b.t.:  
 

Elektriciteit:  

Bij uitval/verstoring van de elektriciteitsvoorziening in het middenspanningsnet (MS tot 25 kV) 
of hoogspanningsnet (HS > 25 kV) met een verwachte duur van meer dan 15 minuten, zo 
mogelijk met opgave van het getroffen gebied.  

 
Gas:  
Bij uitval/verstoring van de gasvoorziening die gepaard gaat met brand of explosie, of met 
dreiging van een explosie.  
 
Bij storingen in het 150 kV-net  
Tennet TSO B.V. zal de communicatie met de media aangaande oorzaak en herstel verzorgen. 
Berichtgeving naar aangeslotenen wordt in dit geval vooraf tussen ENDURIS en Tennet TSO 
B.V. afgestemd teneinde zoveel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. Communicatie ten 
aanzien van tijdelijke omschakelingen en noodvoorzieningen in het ENDURIS-net wordt door 
ENDURIS verzorgd.  
 

 
Noodstroomvoorzieningen 
Afhankelijk van de complexiteit van de netsituatie en omvang van de storing kan Enduris in 
samenwerking met de Veiligheidsregio Zeeland onderzoeken of het mogelijk is herstel van de 
reguliere energievoorziening in bepaalde deelgebieden of aan kritieke afnemers met voorrang 
uit te voeren, of daar van noodaggregaten gebruik te maken (besluit tot inzetten van noodaggre-
gaten dient te worden genomen door de overheid) totdat de gehele stroomvoorziening hersteld 
is. Enduris heeft een beperkte eigen voorraad noodstroomvoorzieningen. In aanvulling hierop 
kunnen gemeenten en hulpdiensten zelf noodaggregaten aantrekken en inzetten; Enduris kan 
voor het aansluiten van deze voorzieningen in zekere mate ten dienste zijn. 
 
Enduris: Wat betreft noodstroomaggregaten kan gezegd worden dat, buiten om de aangeslotenen 
waarmee een afspraak is gemaakt met betrekking tot de inzet van een noodstroomaggregaat (bij-
voorbeeld Omroep Zeeland die bij calamiteiten fungeert als rampenzender), het de verantwoorde-
lijkheid van de klant zelf is om een noodvoorziening te treffen. ENDURIS heeft een lijst beschikbaar 
van bedrijven die noodstroomaggregaten verhuren (zie bijlage 6.8). ENDURIS is bereid om deze lijst 
op verzoek van de klant ter beschikking te stellen. Voor wat betreft de verantwoordelijkheid aan-
gaande inzet van noodstroomaggregaten is in het landelijk convenant met de Veiligheidsregio’s het 
volgende vastgelegd: “De (regionale) Netbeheerder kan bij grootschalige en langdurige onderbrekin-
gen, indien gewenst, coördinerend optreden ten aanzien van het inzetten en aansluiten van de 
beschikbare noodenergie. Zij doet dit op basis van de prioriteiten, die zijn vastgesteld door het bij het 
incident betrokken openbaar bestuur. Het leveren van noodenergievoorzieningen is geen verant-
woordelijkheid van Netbeheerders en Veiligheidsregio's”. 

 
 

mailto:CRISISMANAGEMENT@VRZEELAND.NL


DEFINITIEF ibpGUN -aan deze versie kunnen geen rechten ontleend worden- 
Incidentbestrijdingsplan Grootschalige Uitval Nutsvoorzieningen 
Veiligheidsregio Zeeland – v1.0 - 13 december 2016 crisismanagement@vrzeeland.nl 

57-63 
 

 

Beperkingen capaciteit  
ENDURIS is als organisatie berekend op het gelijktijdig afhandelen van meerdere (ook grote) 
storingen. Heeft de storing de omvang van een substantiële calamiteit, dan is op zeker moment 
de standaard ingeroosterde capaciteit volledig benut en zal er voor extra assistentie 
of voor bijkomende storingen een beroep worden gedaan op niet-ingeroosterde medewerkers. 
Deze extra inzet kan enige tijd kosten. Dit geldt ook voor liaisons die zitting nemen in de verschil-
lende opgerichte operationele teams en veiligheidsstaven. 
 
TenneT - Elektriciteit 
Het (extra) hoogspanningsnet, van 110 kV en hoger, wordt beheerd door de landelijke netbe-
heerder TenneT. Voor het beheer van midden- en laagspanningsnetten zijn acht verschillende 
regionale netbeheerders verantwoordelijk. Een aantal van deze regionale netbeheerders heeft 
ook een eigen hoogspanningsnet in beheer van 50kV. 
 
Gasunie 
De Nederlandse gasinfrastructuur is onder te verdelen in het landelijke gastransportnet (beheerd 
door Gas Transport Services, een onderdeel van de Nederlandse Gasunie) en een groot aantal 
lokale distributienetten. Deze distributienetten worden beheerd door de diverse regionale 
netbeheerders. Gas Transport Services beheert meet- en regelstations. De belangrijkste functie 
van een meet- en regelstation is het reduceren van de gasdruk naar 40 bar. Gas Transport 
Services levert op ruim 1.100 plaatsen gas aan afnemers zoals de regionale netbeheerders, 
elektriciteitscentrales en grote industrieën. De levering geschiedt via gasontvangstations die 
bestaan uit twee of meer 'leidingstraten'. Een dergelijke leidingstraat heeft een aantal functies, 
zoals: verwarming van het te leveren gas (om bevriezing van componenten bij de drukreductie te 
voorkomen), drukregeling, drukbeveiliging en gashoeveelheidsmeting. In de gasontvangstations 
wordt de gasdruk gereduceerd tot de druk die de afnemer voor de doorvoer of het gebruik van 
het gas nodig heeft. Bij de regionale netbeheerders is dit 8 of 4 bar. 
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Bedrijfsprocessen 
Herstel elektriciteitsvoorziening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronbestrijding 

Enduris (o.a. via contact met Meldkamer): 
- opschaling naar crisisorganisatie Enduris en liaisons naar ROT en BT 
- verrichten van herstelwerkzaamheden voor het opheffen storing 
- voorzien in noodstroomvoorzieningen (verdeling en inzet van noodaggrega-
ten).De netbeheerder een sleutelrol bij het voorzien in noodstroom. Het 
aansluiten van aggregaten op het net moet door de netbeheerder gebeuren 
en ook het toewijzen van (vermogen van) aggregaten aan aansluitpunten. 
 
Bezetting van het Enduris Crisisteam:  
-OT (Operationeel Team) (locatie Kantoor Enduris Middelburg) 
-BT (Beleids Team) (locatie Kantoor Enduris Middelburg) 
 
-Regionaal Centrum (RC) te Middelburg: bewaking van het transportnet en 
distributienet dag en nacht en het uitvoeren op afstand van schakelhandelin-
gen in de netten  
-Elektriciteit: Storingsleiders aanwezig op de exacte locatie of in het Regio-
naal Centrum te Middelburg. 
-Coördinatie ter plaatse: In- of in de directe omgeving van het getroffen 
gebied, bij voorkeur op de, door de gemeente aangegeven, verzamelplaats 
voor noodelektriciteitaggregaten dient een container met telefoon- en 
faxaansluiting te worden geplaatst.  
- Verantwoordelijkheid van de netbeheerder en niet van de overheid 
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Bedrijfsprocessen 
Herstel gasvoorziening 
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Enduris 
 
 

 
 
 

Overigen 
 

Bronbestrijding 

Enduris  (o.a. via contact met Meldkamer): 
- Opschaling naar crisisorganisatie Enduris en liaisons naar ROT en GBT/RBT 
- verrichten van herstelwerkzaamheden voor het opheffen van de storing 
- voorzien in noodstroomvoorzieningen 
De netbeheerder een sleutelrol bij het voorzien in noodstroom. Het aansluiten 
van aggregaten op het net moet door de netbeheerder gebeuren en ook het 
toewijzen van (vermogen van) aggregaten aan aansluitpunten 
 
Bezetting van het ENDURIS Crisisteam:  
OT (Operationeel Team) (locatie Kantoor Enduris Middelburg) 
BT (Beleids Team) (locatie Kantoor Enduris Middelburg) 
 
Regionaal Centrum (RC) te Middelburg: bewaking van het transportnet en 
distributienet dag en nacht en het uitvoeren op afstand van schakelhandelin-
gen in de netten  
Elektriciteit: Storingsleiders aanwezig op de exacte locatie of in het Regionaal 
Centrum te Middelburg 
Coördinatie ter plaatse: In- of in de directe omgeving van het getroffen 
gebied, bij voorkeur op de, door de gemeente aangegeven, verzamelplaats 
voor noodelektriciteitaggregaten dient een container met telefoon- en 
faxaansluiting te worden geplaatst. 
 
- Herstel van het reguliere gasontvangstation levering van gas 
- Inzet monteurs voor huis aan huis controle of bij alle aansluitingen de 
hoofdkraan dicht staat 
- Afsluiten van het gasontvangststation en lopende gasvoorziening 
- Inzet monteurs voor huis aan huis controle of bij alle aansluitingen de 
hoofdkraan dicht staat  
- KIWA-richtlijn: Maatregelen treffen om risico’s beheersbaar te maken bij 
het opnieuw onder druk zetten van een gasnet na een storing 
- Uitvoeren van een condensaattest voordat het net weer onder druk wordt 
gezet  
- Verklaring afgeven voor een condensaatvrij-netwerk 
- Inzet monteurs voor in gebruik name gasnet 
- Informeren particuliere installateurs over de aard en omvang van de storing 
- Inzet diverse particuliere installateurs voor huis aan huis controle of bij alle 
aansluitingen de hoofdkraan dicht staat 
- Verantwoordelijkheid van de netbeheerder en niet van de overheid 
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Bijlage 2: De rol van de netbeheerder drinkwater 

Evides Waterbedrijf levert drinkwater in het voorzieningsgebied zoals aangegeven op onder-
staande kaart. Tevens wordt regulier drinkwater geleverd aan Dunea en Oasen en de Vlaamse 
bedrijven de Watergroep (VMW) en FARYS. Er wordt regulier drinkwater ingekocht van Brabant 
Water (Schijf) Dunea en Waterlink. Daarnaast levert Evides ook industriewater(diensten). In 
Zeeland, de Brabantse Wal en op Goeree-Overflakkee beheert Enduris in opdracht van Evides het 
leidingnet. De afspraken over de samenwerking tijdens incidenten zijn terug te vinden in het 
calamiteitenplan Evides. Brabant Water levert gedeeltelijk aan Tholen. 
 
Voor Evides is de situaties in VR Zeeland anders dan in andere regio’s omdat Enduris in opdracht 
van Evides haar leidingnet in Zeeland, op Goeree-Overflakkee en op de Brabantse Wal beheert. 
Enduris afhandelt storingen zelfstandig af (wel informatie richting Evides).  
 
Bij een crisis (waaronder inzet nooddrinkwater) heeft Evides de leiding. Daarom vind ik de tekst 
netbeheerder die regelmatig terugkomt nogal verwarrend. Evides is de drinkwaterleverancier en 
dus verantwoordelijk en aanspreekpunt bij grotere incidenten. 
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Bedrijfsprocessen 
Herstel drinkwatervoorziening 

 
 

 
 
 
 
 
 

EVIDES / Brabant Water (o.a. via contact met Meldkamer): 
- Opschaling naar crisisorganisatie en liaisons naar ROT en GBT/RBT 
- verrichten van herstelwerkzaamheden voor het opheffen van de 
storing 
- voorzien in nooddrinkwatervoorzieningen 
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Bijlage 3: Vitale processen 

Onder vitale infrastructuur verstaan we producten, diensten en de onderliggende processen die 
van essentieel belang zijn voor het dagelijkse leven van de meeste mensen in Nederland. Als 
deze infrastructuur uitvalt, kan dat grootschalige maatschappelijke ontwrichting veroorzaken. De 
onderstaande processen zijn als vitaal geïdentificeerd5 in Nederland. Categorie A vitale processen 
hebben grotere gevolgen bij uitval dan categorie B vitale processen. Er is onderscheid gemaakt 
tussen de categorie A en de categorie B om recht te doen aan de diversiteit binnen de vitale 
infrastructuur, om te kunnen prioriteren bij onder andere incidenten en om maatwerk bij weer-
baarheid verhogende maatregelen mogelijk te maken. 
 
Categorie A 
In deze categorie staat de infrastructuur die bij verstoring, aantasting of uitval de ondergrenzen 
van minstens één van de vier impactcriteria voor categorie A raakt: 
 

 Economische gevolgen: > ca. 50 miljard euro schade of ca. 5.0 % daling reëel inkomen. 

 Fysieke gevolgen: meer dan 10.000 personen dood, ernstig gewond of chronisch ziek. 

 Sociaal maatschappelijke gevolgen: meer dan 1 miljoen personen ondervinden emotionele 
problemen of ernstig maatschappelijke overlevingsproblemen. 

 Cascade gevolgen: Uitval heeft als gevolg dat minimaal twee andere sectoren uitvallen. 
 
Categorie B 
In deze categorie staat de infrastructuur die bij verstoring, aantasting of uitval de ondergrenzen 
van minstens één van de drie impactcriteria voor categorie B raakt: 
 

 Economische gevolgen: > ca. 5 miljard euro schade of ca. 1.0 % daling reëel inkomen. 

 Fysieke gevolgen: meer dan 1.000 personen dood, ernstig gewond of chronisch ziek. 

 Sociaal maatschappelijke gevolgen: meer dan 100.000 personen ondervinden emotionele 
problemen of ernstig maatschappelijke overlevingsproblemen. 

 
 
  

                                                           
5 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, NCTV 
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Vitale processen Cat. Product, dienst of 
locatie 

Sector Ministerie 

Landelijk transport en distributie elektriciteit A Elektriciteit Energie Economische 
Zaken Regionale distributie elektriciteit B 

Gasproductie Landelijk transport en distributie gas A Aardgas 

Regionale distributie gas B 

Olievoorziening A Olie 

Internettoegang en dataverkeer PM  ICT/ Tel Economische 
Zaken Spraakdiensten (mobiel en vast) 

Satelliet 

Tijd- en plaatsbepaling (satelliet) 

Drinkwatervoorziening A Drinkwater Drinkwater Infrastructuur 
en milieu 

Keren en beheren waterkwantiteit A (deel van de) primaire 
waterkeringen - (deel 
van de) regionale 
waterkeringen 

Water Infrastructuur 
en milieu 

Vlucht- en vliegtuigafhandeling B Mainport Schiphol Transport Infrastructuur 
en milieu Scheepvaartafwikkeling B Mainport Rotterdam 

Grootschalige productie/verwerking en/of opslag 
(petro)chemische stoffen 

B (petro)chemische 
industrie 

Chemie Infrastructuur 
en milieu 

Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal A Nucleaire industrie Nucleair Infrastructuur 
en milieu 

Toonbankbetalingsverkeer B Betalingsverkeer Financieel Financiën 

Massaal giraal betalingsverkeer B 

Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken B 

Effectenverkeer B 

Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 
112 en C2000 

B Handhaving van de 
openbare orde en 
veiligheid 

OOV Veiligheid en 
Justitie 

Inzet politie B 

Beschikbaarheid van betrouwbare basisinformatie over 
personen en organisaties, informatie-uitwisseling van 
basisinformatie en beschikbaarheid van datasystemen 
waarvan meerdere overheidsorganisaties voor hun 
functioneren afhankelijk zijn. 

B Digitale overheid Openbaar 
Bestuur 

Binnenlandse 
Zaken en 
Koninkrijks-
relaties 
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Bijlage 4: Beeldvorming grootschalige uitval nutsvoorzieningen 

Incident / oorzaak 

 Stroomstoring in groot gebied  

 Storing ontstaan door uitval van een stroomstation  

 Oorzaak storing betrof waarschijnlijk technische storing 

 Voordat de dienstregeling weer helemaal actief is zullen eerst de gestrande treinen retour naar 
de stations gaan (bron Politie LE) 

 wat betreft de P/C2000 masten draait bijna alles weer op het netstroom.  

 Alleen de mast in Monnickendam nog geen bevestiging ontvangen.   

 RBT coördinatie is geregeld met OL voor geheel de regio.  
Geen gevaar voor herhaalde uitval spanning. 

 12.30 uur: bevestiging exploitant:  regio is geheel weer  
onderspanning. Uitzondering enkele onderstations die handmatig bijgeschakeld worden. 

 12.30 uur exploitant bevestigt dat stroom in veiligheidsregio weer geheel terug is.  

 12:59 Op dit moment nog 150.000 aansluitingen zonder stroom in de naastgelegen regio's     
Infrastructuur 

 Alle bruggen in de regio lijken in orde, geen meldingen van  
problemen. 

 Het treinverkeer zal nog de gehele dag en avond hinder ondervinden van de  
stroomstoring. Hierover zal gecommuniceerd worden. 

 Alle spoorwegovergangen moeten handmatig getest worden op goede werking  
(bron Politie LE) 

SO / bevolking 

 GGD opgeschaald GROP 

 Calamiteiten hospitaal Utrecht operationeel 

 GHOR ziekenhuizen geen problemen 

 Huisartsen posten dicht, waterland met noodstroom vanaf 17.00u vormt geen probleem. 
Omgeving / effecten 

 Prorail en Exploitant zijn ingezet in de regio. Zij coördineren daar de inzet. 

 Opschaling naastgelegen regio’s: 
NHN - GRIP 2 //       regio x - GRIP 2 //       regio x - GRIP 2 //      regio x - GRIP 2 

  Waterschap meldt vooralsnog geen problemen, zij hebben wel een alertteam  
opgesteld voor het geval dat het wel nodig is 

Communicatie 

 Twitteraccount VR ingezet 

 Omgevingsbeeld: rustig 

 Communicatie wordt afgestemd met naastgelegen regio’s 

 VR coördineert de crisiscommunicatie 
Belangrijke zaken zijn nu: 

 Omvang \ duur 

 Welke noodvoorzieningen zijn nodig en kunnen we organiseren (bestuurlijk afstemmen in BT) 

 Lijst locaties waar energie nodig is en waar ze het niet hebben (MPC maakt lijst, stemmen we  
integraal af 

 11.55, meeste gemeentes komen weer bij. 
 Openstaande acties: 

 Afschalen naar GRIP2. OL overlegt met GBT. Inventarisatie missed called 112. Actie 
BRW/POL/GHOR  

 Afschalen naar GRIP 0. overige regio's afgestemd. Alles schaalt af. Grote storing maar is goed 
verlopen.  
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Beeldvorming – incidentbeschrijving 
 

M   Soort incident GRIP-2 09:40u     GRIP-3 09:52u    GRIP-4 10:35u  

E   Locatie Geheel Provincie 

T   Incident type Uitval Nutsvoorziening 

H   Gevaren divers 

A   Aanrijroute nvt 

N   Slachtofferbeeld nvt 

E   Eenheden POL Motorrijders voor verkeer rond drukke verkeersaders 
Eenheden actief surveillerend op straat 

BRW Brandweerkazernes gekazerneerd 

GHOR Ambu's buiten paraat gezet 

overig  

Meteo: Windrichting:     Wind: m/s Temperatuur:  

 

 Informatie – Risico – Scenario (IRS) 

Informatie Operations Landelijke Eenheid Politie: treinverkeer in heel Provincie weer op gang  

Netbeheerder drinkwater: watervoorziening in heel Provincie werkt op noodstroom, 

geen problemen. 

Exploitant centrale: 0611111111 

Oorzaak uitval 380Kv station, géén explosie of gewonden  

(bron CaCo GMK VR) 

Risico C2000 netwerk: alleen mast nog op noodstroom. Aggregaat is onderweg. 

Scenario Best: Snel herstel 

Real: Enige tijd storing 

Worst: Lange storing, problemen zorginstellingen, vastlopen verkeer 

 

Effecten 

 OV getroffen (trein, tram, etc) 

 mensen vast in lift (veel meldingen) 

 ziekenhuizen etc. op noodstroom 

 verkeerslichten deels uit, druk in de stad met verkeer 

 winkels ondervinden hinder 

 medische apparatuur thuis, bv zuurstof 
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