
Haarlem

Onderwerp: Beantwoording art.32 vragen FvD over blackouts energie

Geachte mevrouw Hartman,

2. Hoe duidt het college de oorzaak van deze situatie? Wat is de rol van de energietransitie hierin?
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1. Is het college op de hoogte van de energiesituatie in verschillende landen in Europa en dus ook 
Nederland?

Antwoord:
Het college is niet van de details op de hoogte, maar heeft wel een beeld van de situatie in ons land 
en in andere landen in Europa.
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Op 21 september 2022 heeft u vragen ex art. 32 RvO gesteld over blackouts energie.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw 
brief bij deze antwoordbrief.

Antwoord:
De situatie in de Verenigde Staten wordt volgens het college veroorzaakt door achterstallig 
onderhoud en - investeringen in het stroomnetwerk. Van achterstallig onderhoud is geen sprake in 
ons land. De energietransitie houdt in dat er steeds minder fossiele brandstoffen als aardgas en 
aardolie zullen worden gebruikt. Als gevolg hiervan neemt het elektriciteitsverbruik sterk toe. In 
verschillende delen van het land heeft het elektriciteitsnet inmiddels de maximale capaciteit bereikt. 
Versnelling van de investeringen in de uitbreiding van de capaciteit van het elektriciteitsnet is 
noodzakelijk om de energietransitie te ondersteunen en overbelasting van het net in de nabije 
toekomst te vermijden. Het college voert regelmatig gesprekken met onze netbeheerder Liander 
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5. Zijn in deze protocollen ook scenario's in de winter opgenomen?
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3. Erkent het college dat wij in Haarlem ook te maken zouden kunnen krijgen met een black-out deze 
winter?

6. Hoe goed zijn de scenario's voor onze kritische infrastructuur doorgetest? Hierbij denken we aan 
ziekenhuizen, bruggen en verkeersinstallaties.

over uitbreiding van de netcapaciteit in Haarlem, niet alleen in verband met de energietransitie maar 
ook vanwege de nieuwbouwplannen in de stad.
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4. Heeft Haarlem protocollen klaarliggen voor situaties waarbij de stroom voor langer dan een paar 
uur is uitgevallen?

Antwoord:
De aanpak en organisatie van crisissituaties staan beschreven in het Crisisplan Veiligheidsregio 
Kennemerland 2022-2025. Energie is een van de vitale sectoren in het crisisplan. Naast gemeente 
Haarlem zijn netwerkbedrijven als Liander en Gasunie veiligheidspartners in de multidisciplinaire 
crisisorganisatie van de veiligheidsregio Kennemerland. Als onderdeel hiervan liggen er ook 
protocollen klaar voor situaties, waarbij de stroom voor langere tijd uitvalt.

Antwoord:
Een black-out is altijd mogelijk en niet iets wat specifiek in de winter optreedt. Het Nationaal 
Crisisplan Elektriciteit, opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft op 
hoofdlijnen snel inzicht en overzicht op nationaal niveau, inclusief aansluiting en samenwerking met 
betrokken publieke en private partners.

Antwoord:
Het ontstaan van een black-out - het volledig instorten van het elektriciteitsnet door een 
stroomonevenwicht - is altijd mogelijk, ook in de winter. De verantwoordelijkheid voor een 
continuïteit van energielevering ligt bij Liander, onze netwerkbeheerder. Een black-out kan vele 
oorzaken hebben.

Kenmerk: ECDW/2022/1463210
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

Antwoord:
Als onderdeel van het crisisplan worden regelmatig oefeningen gehouden en systemen getest. 
Cruciale instellingen zoals ziekenhuizen en datacentra hebben eigen back-up systemen - zoals 
dieselgeneratoren - zodat ze kunnen blijven opereren in het geval van gehele uitval van de 
elektriciteitsinfrastructuur.
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Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders.

de secretaris, de burgemeester,

mr. C.M. Lenstra drs. J. Wienen
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Antwoord:
Hiervoor verwijzen we nogmaals naar het crisisplan van de Veiligheidsregio Kennemerland.

7. Zijn er overige maatregelen die de Gemeente Haarlem heeft genomen ter voorkoming van een 
dergelijke noodsituatie?
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