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Het LCP-O is nadrukkelijk een crisisplan voor de langere termijn, niet alleen voor 
de huidige situatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne.  
 
Krachtenveld 
Het LCP-O is tot stand gekomen  is in samenwerking met de betrokken 
vakdepartementen, sectoren en veiligheidsregio’s. In werksessies is de input van 
de sectoren opgehaald. Tevens zijn zij regelmatig geïnformeerd over de 
voortgang. Ook hebben de betrokken departementen een scenariosessie 
doorlopen, met een scenario van oplopende dieselprijzen, leidend tot een tekort. 
Dit scenario is gemaakt met de sancties op olieproducten, om te zien welke 
uitwerking van het LCP-O nodig is om het geschikt te maken voor de actuele 
situatie.    
 
Strategie 
Het LCP-O betreft een overkoepelend crisisplan. Om het plan toe te passen in een 
situatie met sancties op olieproducten, worden de volgende documenten de 
komende tijd afgerond en als vertrouwelijke bijlage bij het LCP-O gevoegd:  

 Het diesel distributieplan 
 Een overzicht van de prioritaire gebruikers 
 Een nadere uitwerking van aanbodverhogende en vraagbeperkende 

maatregelen. 
 
Uitvoering 
Het LCP-O is een voorbereiding voor een eventuele crisis. Als er als gevolg van de 
sancties een crisis optreedt, stelt de minister voor Klimaat en Energie het LCP-O in 
werking. Afhankelijk van de mate van de crisis kunnen communicatiemaatregelen, 
aanbodverhogende en vraagbeperkende maatregelen worden genomen. De keuze 
voor bepaalde maatregelen is niet vooraf vastgelegd, maar wordt in de 
betreffende fase van de crisis genomen, om zo effectief mogelijk aan te sluiten bij 
de actuele situatie.  
 
Communicatie 
Het LCP-O heeft een uitgebreid communicatieplan, om burgers en sectoren in 
tijden van crisis goed geïnformeerd te houden. Dit communicatieplan is in lijn met 
de nationale crisiscommunicatie. In geval van crisis zal onder meer 
gecommuniceerd worden via Rijksoverheid.nl en via de relevante 
brancheverenigingen.  
 
Ontwikkelingen hiervoor 
Op 5 december 2022 is door de RVI-OEK het concept-LCP-O aangenomen. In de 
RVI-OEK is afgesproken de onder het kopje ‘strategie’ genoemde documenten 
verder uit te werken, zodat het algemene crisisplan aansluit bij de actuele situatie.  
 
  
 




