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Korte inhoud: 

Op maandag 13 november 2017 vliegt omstreeks 19.05 uur een helikopter van Defensie tegen de 
bliksemdraden van een hoogspanningsmast in Zoelmond (gemeente Buren). Doordat de geraakte 
bliksemdraden op de hoogspanningskabels komen te liggen, ontstaat er een stroomstoring in 
meerdere gemeenten in het rivierengebied (24.000 huishoudens).  De multidisciplinaire 
crisisorganisatie van Gelderland-Zuid is opgeschaald.  Nadat de bliksemdraden door Liander zijn 
weggehaald of vastgezet, is de stroomstoring uiteindelijk om ca 01.00 uur verholpen. De uit voorzorg 
gelande helikopter is dinsdagavond door Defensie geborgen. 
 
Met deze evaluatie kijken we terug op het incident en de bestrijding er van door de opgeschaalde 
multidisciplinaire crisisorganisatie van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). Deze evaluatie 
maakt het mogelijk van het incident te leren; wat ging goed en wat kan beter?  
Daarnaast helpt het evalueren van het incident ons om na te gaan in hoeverre de VRGZ tegemoet 
komt aan het toetsingskader van het Ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V). 
 
Over het geheel genomen is de bestrijding van het incident goed verlopen. De relevante partners zijn 
tijdig gealarmeerd, ter plaatse gekomen, actief betrokken en de multidisciplinaire samenwerking liep 
goed. Daarnaast is een aantal verbeterpunten geconstateerd. Deze zijn vertaald in aanbevelingen. 

Beslispunten 

1. Kennisnemen van het evaluatierapport Stroomstoring West Betuwe 
Op basis van de resultaten van het incident en het evaluatieonderzoek kan de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aandachtspunten in de hoofdstructuur en de gemeentelijke 
rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie identificeren en verbeteringen 
aanbrengen in het systeem.  

 
2. Instemmen met de adviezen zoals omschreven in het evaluatierapport 
 
3.          De uitvoering van de aanbevelingen binnen de VRGZ wordt opgepakt door de individuele 

sectoren m.b.t. monodisciplinaire leerpunten en door het Veiligheidsbureau m.b.t. de 
multidisciplinaire leerpunten.De monitoring geschiedt door het multidisciplinaire 
leeragentschap 
Het leeragentschap adresseert de aanbevelingen op het hoogst ambtelijk niveau van de 
sectoren en crisispartners, het Directieteam Veiligheid (DTV).  

 
4.          Het evaluatierapport toe te sturen aan de Inspectie Justitie & Veiligheid 

(Het rapport dient als input voor het rapport ‘Staat van de Rampenbestrijding’ 2017 van het 
ministerie van Justitie & Veiligheid.)  
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