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Nederland staat voor een enorme uitdaging: de energietransitie. De verduurzaming van onze samenleving zorgt 

ervoor dat het energielandschap ingrijpend verandert. Bovendien wordt het tempo waarin de energietransitie zich 

voltrekt steeds hoger. Dit alles brengt flink wat uitdagingen met zich mee voor de netbeheerders in Nederland, dus 

ook voor Liander. Eén van onze belangrijkste uitdagingen is het werven van voldoende vakkundig technisch personeel 

op de arbeidsmarkt. Een tekort aan technici vormt een bedreiging voor de voortgang van de energietransitie.

Bij Liander werken we iedere dag aan een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot 

betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Om dat voor elkaar te krijgen, werken we dagelijks aan de veiligheid, 

kwaliteit en capaciteit van onze netten. In dit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Gas 2017 verschaft Liander 

toezichthouders en overige stakeholders inzicht in de veiligheid, kwaliteit en capaciteit van de gasnetten in zijn 

voorzieningsgebied. Het KCD blikt terug op hetgeen er is gedaan, wat er op dit moment gebeurt en wat er voor de 

komende jaren gepland staat.

Onze klanten rekenen erop dat energie op elk moment beschikbaar is en blijft. Ons land beschikt over één van de 

betrouwbaarste energienetten ter wereld. In 2016 bedroeg de jaarlijkse uitvalduur voor klanten van Liander 

85 seconden. Hoewel in Ede in januari 2017 een grote gasstoring plaatsvond waarbij water en modder in de gasleiding 

zijn gestroomd, konden de gedupeerden veilig en snel weer aangesloten worden op het gasnet doordat we geleerd 

hebben van eerdere storingen met deze oorzaak. In juni 2016 raakten in Urk zes personen gewond en werden 

meerdere woningen vernield door een grote gasexplosie als gevolg van graafwerkzaamheden. Lekkages als gevolg 

van graafschades blijven nog steeds tot de hoogste risico’s behoren voor de hele sector. Om de kwaliteit van ons net 

te waarborgen, blijven we daarom flink inzetten op het opsporen van gaslekken en zwakke plekken in ons gasnet werk. 

Veiligheid blijft bij Liander onbetwist op de eerste plaats staan.

De energietransitie is volop aan de gang. Liander is bezig om met alle gemeenten in het verzorgingsgebied 

afspraken te maken over het samen aanpakken van de warmtetransitie en het uitfaseren van aardgas. Tevens is het 

noodzakelijk dat netbeheerders samen met lokale overheden energiestrategieën maken en de ruimte krijgen om op 

basis van deze plannen de infrastructuur waar nodig aan te passen.

Daarnaast blijven we investeren in het verder digitaliseren van onze netwerken, zodat we beschikken over belangrijke 

data waarmee we slimme analyses en scherpere netprognoses kunnen doen. Hierdoor kunnen storingen sneller 

worden verholpen of zelfs voorkomen. Ook helpt dit om betere keuzes te maken en gerichter te investeren in de 

netten. Zo kunnen we een goede afweging maken tussen aanpassing van het bestaande net of een goedkoper, 

sneller en duurzamer alternatief. Hierdoor voorkomen we onnodige kostenstijgingen voor de klant en kunnen we 

beter het hoofd bieden aan de toenemende vraag naar energie. 

We kijken ernaar uit om samen met bedrijven, overheden en burgers te blijven werken aan de uitdagingen die zowel 

de economische groei als de energietransitie met zich meebrengen en hen te helpen om beslissingen te nemen op 

het gebied van energie die zowel in het eigen belang als het maatschappelijk belang zijn. Zodat energie in Nederland 

ook in de toekomst voor iedereen bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar blijft.

Ingrid Thijssen     Daan Schut

Directeur Liander N.V.   Directeur Assetmanagement Liander N.V.

Voorwoord
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Samenvatting
Liander is verantwoordelijk voor het aanleggen, onderhouden en beheren 

van gasnetten in de provincie Gelderland en in delen van de provincies 

Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht en Friesland. Binnen dit 

verzorgingsgebied transporteert Liander gas naar 2,5 miljoen huishoudens, 

bedrijven en instellingen.

Met dit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD) verschaft Liander de toezichthouders en alle overige stakeholders, 

zoals klanten en marktpartijen, inzicht in de wijze waarop de kwaliteit, veiligheid en capaciteit van de gasnetten 

worden gewaarborgd en structureel verbeterd. Het KCD geeft een terugblik op de jaren 2015 - 2016 en een 

vooruitblik op de jaren 2018 - 2020.   

Missie, visie en strategie

Liander staat voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, 

betaalbare en duurzame energie. Liander zorgt ervoor dat klanten voor zichzelf en voor de totale energievoorziening 

de juiste energiekeuzes kunnen maken, voor nu en in de toekomst.

Energietransitie

De energietransitie is nu echt aan de gang. Verschillende initiatieven zijn zichtbaar, zoals zonne-energie, windparken, 

elektrisch vervoer en invoeding van duurzame gassen. Daarnaast worden de ambities uit het klimaat akkoord van 

Parijs en de energie-agenda uitgewerkt op lokaal niveau. De energietransitie, veroudering van assets, informatie-

technologie en energie-afhankelijkheid zullen volgens Liander de meeste impact hebben op de distributie netten. 

Deze trends zullen het energiesysteem ingrijpend veranderen met een meer diverse mix van energiedragers.

Dat het systeem drastisch verandert is noodzakelijk. De route en de snelheid zijn zeer afhankelijk van consument-

gedrag en overheidsbeleid. Analyses laten zien dat de energietransitie en veroudering van de assets zorgen voor 

een stijging van het werkpakket. Grootschalige aanpassingen in de infrastructuur als gevolg van bijvoorbeeld het 

uitfaseren van aardgas vragen om regie en duidelijke en flexibele wet- en regelgeving. 

Kwaliteitsbeheersingssysteem

Liander heeft zijn kwaliteitsbeheersingssysteem (KBS) ingericht om de kwaliteit, veiligheid en capaciteit van de 

gasnetten te borgen. Het KBS is gebaseerd op gangbare normen in de sector zoals NTA8120 en ISO55001, waarvoor 

Liander gecertificeerd is. Er is een integraal netplanningsproces ingericht waarmee Liander invulling geeft aan 

risicogebaseerd assetmanagement. Het door Liander ingerichte risicomanagementproces biedt een structuur om op 

een eenduidige manier risico’s te identificeren en mitigeren en waarborgt een optimale balans tussen de bedrijfs-

waarden op korte en lange termijn. 

Liander heeft de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd in het steeds belangrijker wordende bedrijfsmiddelen-

register en zal dit de komende jaren blijven doen. Liander werkt op basis van data intensief aan het ontwikkelen van 

analytics en inzichten om meer datagedreven besluitvorming te kunnen doen, alsmede te interacteren met de 

omgeving over werkzaamheden en ontwikkelingen.

Kwaliteit

Liander meet het kwaliteitsniveau van de gasnetten aan de hand van de volgende kwaliteitsindicatoren: de jaarlijkse 

uitvalsduur, de gemiddelde onderbrekingsduur, de onderbrekingsfrequentie, het aantal incidentmeldingen, de 

gemiddelde duur veiligstellen en de storingsdichtheid van aansluitleidingen. Door twee grote incidenten zijn de 

jaarlijkse uitvalsduur en de gemiddelde onderbrekingsduur fors hoger dan voorgaande jaren. In 2016 had een incident 

een grote impact op met name de onderbrekingsfrequentie. Door een wijziging van meldingscriteria aan SodM heeft 

een verschuiving van categorie 2 naar categorie 1 incidenten plaatsgevonden. De toename van het aantal meter-

wissels leidt tot een stijging van de storingsdichtheid.
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Op basis van de gerealiseerde kwaliteit bepaalt Liander de doelstellingen voor de komende jaren. Om deze 

doelstellingen te realiseren analyseert Liander de kwaliteit van de componenten en vervolgens risico’s in het gasnet. 

Om de kwaliteit van componenten op orde te houden en risico’s te mitigeren, stelt Liander instandhoudings- en 

vervangingsbeleid op, wat leidt tot nieuwe onderhouds- en vervangingsplannen.

De omvang van activiteiten neemt toe door het economisch herstel in de gehele (bouw)sector sinds 2015. Dit zal 

leiden tot een toename van het aantal reconstructies en de hoeveelheid geplande vervangingen van brosse 

materialen. Daarnaast nemen de werkzaamheden toe door het vervangingsprogramma van Vitens, waar leidingen 

gecombineerd vervangen worden. Vervanging van hoofdleidingen gaat vaak gepaard met vervanging van aansluit-

leidingen. Toch zijn minder aansluitleidingen vervangen dan eerder is geraamd door innovaties en nauwkeurigere 

analyses. Daarnaast nemen de activiteiten in omvang toe door de overname van de gasnetten van Enexis in 

Friesland en de Noordoostpolder per 1 januari 2016. Met de ingezette economische groei en de versnelling van de 

energietransitie is krapte ontstaan op de arbeidsmarkt voor specialistisch technisch personeel. Liander neemt 

maatregelen om de gevolgen voor klanten zo minimaal mogelijk te laten zijn.

Veiligheid 

Het werken met gas brengt risico’s met zich mee. Liander is verantwoordelijk voor de veiligheid van de omgeving, 

medewerkers en personeel van derden. Conform de norm Veiligheidsinstructie Aardgas (VIAG) en bijbehorende 

veiligheidswerkinstructies wordt veilig werken gewaarborgd. De veiligheidsrisico’s die direct voortkomen uit de 

bedrijfsmiddelen worden integraal meegewogen voor het opstellen van onderhouds- en vervangingsplannen. 

Ondanks alle maatregelen hebben zich in 2015 en 2016 drie ernstige incidenten voorgedaan, waaronder een 

explosie. Door incidenten te analyseren is Liander in staat maatregelen te nemen om de veiligheid te verbeteren. 

Programma Veiligheid

Liander werkt voortdurend aan veiligheidsbewustzijn, op alle niveaus in de organisatie en streeft ernaar dat veilig 

denken en handelen een vanzelfsprekend onderdeel van het werken is. Om dit verder vorm te geven is Liander 

gestart met het programma Veiligheid. In het programma Veiligheid wordt gewerkt aan het verder vergroten van de 

veiligheid voor klanten, medewerkers en leveranciers. Het programma richt zich hierbij ook op veiligheid in relatie tot 

onze werkprocessen, componenten, opleidingen, veiligheidscultuur en opvolging naar aanleiding van incidenten en 

onderzoeken.

Capaciteit

De netinfrastructuur moet nu en in de toekomst aan de capaciteitsbehoefte van de klanten voldoen. Een betrouwbare 

capaciteitsprognose is hierbij cruciaal. De maatschappij heeft de ambitie en doelstelling om te komen tot een 

duurzaam energiesysteem en er bestaat steeds meer aandacht voor aardgasloos wonen.

De integratie van de gasnetten van Enexis in Friesland en de Noordoostpolder leidt tot een toename van het aantal 

gasaan sluitingen en van de maximale piekvraag. Liander gaat echter uit van een constante gasvraag doordat het 

gemiddelde verbruik per woning omlaag gaat. Door middel van een capaciteitsprognose wordt rekening gehouden 

met lokale situaties, bekende klantvragen en planologische ontwikkelingen. Door de netten te toetsen aan belasting-

scenario’s, identificeert Liander knelpunten om oplossingsvarianten te bepalen. Vanwege lokale samenhang en 

synergie tussen oplossingen stelt Liander per deelregio netstructuurplannen op, wat de basis vormt voor 

uitbereidings plannen.

Veranderende wetgeving kan leiden tot een daling van het aantal nieuwe aansluitingen. Deze ontwikkelingen 

verwerkt Liander in de belastingprognoses zodat het mogelijk is om tijdig op de effecten hiervan te anticiperen.
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Verzorgingsgebied en  
kerngegevens Liander
Liander is verantwoordelijk voor het aanleggen, onderhouden en beheren 

van gasnetten in de provincie Gelderland en delen van de provincies 

Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Friesland en Zuid-Holland. Binnen dit 

verzorgingsgebied distribueert Liander gas naar 2,5 miljoen huishoudens, 

bedrijven en instellingen. De aandelen van moedermaatschappij Alliander 

N.V. zijn in publieke handen. De grootste aandeelhouders zijn de provincies 

Gelderland, Noord-Holland en Friesland en de gemeente Amsterdam.

Liander is in zijn verzorgingsgebied beheerder en eigenaar van de gasnetten 

van 30 mbar tot en met 8 bar. De gasnetten met een hogere netdruk zijn in 

eigendom van de landelijke beheerder voor gas, Gas Transport Services B.V. 

(GTS, onderdeel van Gasunie). 

In het kader van de ruilverkaveling tussen Enexis en Alliander zijn per 1 januari 

2016 de gasnetten van Enexis in Friesland en de Noordoostpolder overgegaan 

naar Liander. 

Kerngegevens Liander Eenheid 31-12-2016

Aantal aansluitingen gas Duizend 2.544

Aantal nieuwe aansluitingen gas Duizend 21

Getransporteerde volumes gas Miljoen m3 6.349

Getransporteerde hoeveelheid gas GWh 62.028

Hoge druk (> 0,2 bar) Kilometer 7.233

Lage druk (≤ 0,2 bar) Kilometer 34.290

Omvang transportnetwerk gas Kilometer 41.523

Tabel 1 - Kerngegevens Liander

Liander werkgebied
Elektriciteit en gas

Alleen elektriciteit
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1 Missie, visie en strategie
Energie is essentieel voor ons welzijn en onze welvaart. Zonder energie 

kunnen we niet verwarmen, koken, lesgeven, communiceren, het verkeer veilig 

houden, treinen laten rijden of ons financiële systeem draaiende houden.

Liander staat voor veilige en efficiënte distributie van gas en elektriciteit. Het grootste deel daarvan komt van 

aardgas velden, energiecentrales en windparken. Daarnaast leveren steeds meer consumenten en bedrijven energie 

terug aan onze energienetten. Hierdoor ontstaat een wisselwerking tussen vraag en aanbod. Daarom maken wij het 

mogelijk dat klanten hun eigen leveranciers en dienstenaanbieders kunnen kiezen en energie kunnen terugleveren.

1.1 Onze missie

“Wij staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, 

betaalbare en duurzame energie. Dat is waar wij iedere dag aan werken.”

1.2 Onze visie

Als netbeheerder hebben wij de verantwoordelijkheid voor de energievoorziening van onze klanten. Energie maakt 

wonen, werken en reizen mogelijk, daarom beloven wij onze klanten drie dingen: 

Betrouwbaarheid

Klanten moeten met de hoogst mogelijke veiligheid en continuïteit kunnen beschikken over energie. 24 uur per dag, 

7 dagen in de week. Daarom werken we veilig en proberen we geplande en ongeplande energie-onderbrekingen 

zoveel mogelijk te voorkomen.

Betaalbaarheid 

Klanten willen zo min mogelijk betalen voor hun betrouwbare energievoorziening. Daarom werken wij iedere dag aan 

de effectiviteit en efficiëntie van onze activiteiten.

Bereikbaarheid 

Klanten moeten hun eigen energiekeuzes kunnen maken. Daarom maken wij het mogelijk dat klanten hun eigen 

leverancier en dienstenaanbieders kunnen kiezen en energie kunnen terugleveren. En helpen wij klanten actief bij 

het overschakelen naar duurzame vormen van energie.

1.3 Onze strategie

We werken elke dag aan een nog hogere betrouwbaarheid, betere betaalbaarheid en betere bereikbaarheid van de 

energievoorziening. Met de fundamentele veranderingen in het energielandschap is dit een extra grote uitdaging. 

We streven daarom naar een Liander dat zich kenmerkt door:

• Veiligheid: De veiligheid van klanten, medewerkers en aannemers staat op één: ‘We zorgen dat onze installaties 

veilig zijn en dat iedereen veilig thuiskomt!’;

• Klantgemak: Klanten hoeven hun verhaal maar één keer te vertellen om goed geholpen te worden. Ze kunnen 

contact met ons hebben op het moment dat het hen uitkomt via het kanaal van hun keuze. We beperken de 

overlast van geplande of ongeplande energie-onderbrekingen zoveel mogelijk. We bieden klanten nieuwe 

diensten die hen helpen om te gaan met de veranderende energievoorziening;

• Datagedreven netbeheer: Door slimme technologie, data-analyse en door de impact van de energietransitie goed 

te monitoren kennen we op elk moment de status van onze netten. Hierdoor voorkomen we storingen, lossen ze 

sneller op en investeren we gerichter;

• Operationeel excellent: We werken samen als een geoliede machine. Uniform, met minimale verspilling en in één 

keer goed en we zijn vlot in het implementeren van robuust gebleken innovaties met toegevoegde waarde;

• Financieel verantwoord: We zorgen dat we altijd genoeg financiële ruimte hebben om onze netten in orde te 

houden. We zijn ons ervan bewust dat onze klanten niet naar een ander kunnen en dat dat betekent dat we een 

extra grote verantwoordelijkheid hebben om zuinig om te gaan met hun geld; 

• Waarde(n)vol: We werken volgens onze waarden: Sensitief, Samen, Slim.
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1.3.1 Lange termijn netstrategie
Terwijl in het afgelopen decennium de energietransitie iets was waar vooral innovators en voorlopers zich mee 

bezighielden, is de energietransitie nu echt aan de gang. Zonne-energie wordt steeds betaalbaarder, grootschalige 

windparken worden gerealiseerd, en ook elektrisch vervoer is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Ook 

invoeding van duurzame gassen vindt op lokaal niveau plaats. Daarnaast is als gevolg van het klimaatakkoord van 

Parijs en de energieagenda de ambitie voor een maximale globale temperatuurstijging van 2 graden in 2050 

duidelijk vastgelegd en wordt deze nu uitgewerkt naar lokaal niveau. Gevolg van deze ambitie is dat er in 2050 geen 

gebruik meer zal worden gemaakt van fossiele brandstoffen in de bebouwde omgeving en het vervoer, waardoor 

andere energiedragers ingezet zullen moeten worden.

Liander verwacht dat de volgende vier trends de meeste impact zullen hebben op de distributienetten:

1 De energietransitie;

2 Voortschrijdende veroudering van assets;

3 Groeiende mogelijkheden van (informatie)technologie;

4   Stijgende energie-afhankelijkheid met steeds hogere verwachtingen ten aanzien van de beschikbaarheid 

van energie.

Door deze trends zal het toekomstige energiesysteem ingrijpend veranderen, met een meer diverse mix van 

energiedragers. 

 

Transport en distributie van energie gebeurt steeds meer met emissievrije energiedragers. Naast de toenemende 

elektrificatie zijn dat warmte en hernieuwbare gassen zoals biogas en waterstof . In welke combinatie zal afhankelijk 

zijn van de beschikbaarheid van lokale bronnen en van lokale kenmerken van de omgeving, bijvoorbeeld landelijk of 

stedelijk gebied. 

Figuur 1.1 - Duurzame opwek op verschillende netniveaus

Door de grotere variatie van het aanbod van de duurzamere bronnen zal opslag een dominante rol gaan spelen in 

het energiesysteem, waarbij een gasvormig opslagmedium de aangewezen vorm lijkt om de seizoensvariaties op te 

vangen. 

De diversiteit in energiedragers gecombineerd met de lokale beschikbaarheid van duurzame bronnen in samenhang 

met de eigenschappen van de bebouwde omgeving (isolatiegraad, dichtheid van bebouwing) zullen het lokale 

ontwerp van het energiesysteem gaan bepalen. Dit leidt, afhankelijk van de lokale situatie, onder andere tot een 

herontwikkeling naar netten voor duurzaam gas. 
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invoeden	in	het	elektriciteitsnet	en	de	restwarmte	in	een	
warmtenet.	Warmtenetten	kunnen	ook	gevoed	worden	
met	geothermiebronnen.

Op	het	kleinste	niveau,	van	huishoudens,	zullen	
	zonnepanelen	op	de	daken	terugleveren	aan	het	net	als	
het	thuisverbruik	kleiner	is	dan	de	opwek	met	de	eigen	
panelen.	In	zeer	lokale	situaties	kan	er	in	de	toekomst	
ook	op	lokale	warmtenetten	warmte	gedeeld	worden	met	
buurtgenoten.	
Opslag	(zowel	elektriciteits-	als	warmte-opslag)	kan	op	
diverse	niveaus	in	het	systeem	plaatvinden,	lokaal	bij	de	

de	toekomst	in	grootschalige	vergisters	in	het	gasnet	
ingevoed	worden.	En	als	laatste	kan		restwarmte	van	de	
industrie	op	centraal	niveau	in	grootschalige	warmte-
netten	worden	ingevoed.

Dezelfde	bronnen	kunnen	ook	op	een	collectief	
	kleinschaliger	niveau	invoeden	op	de	netten.
Hierbij	kan	men	denken	aan	zonnecollectieven	op	
gemeenschappelijke	daken	of	solitaire	windmolens.	
Ook	vergistingsinstallaties	kunnen	op	dit	middenniveau	
hun	biogas	invoeden,	of	wanneer	dat	vanwege	de	kleine	
schaal	financieel	voordeliger	is,	het	biogas	verstromen	en	

Klanten	verwachten	een	zelfde	contact-	en	service-	
ervaring	te	hebben	met	een	netbeheerder	als	bijvoorbeeld	
met	een	bank	of	een	vervoersbedrijf	als	de	NS:	snel	en	
proactief,	digitaal	bediend	van	accurate	en	relevante	
informatie.	Voor	Liander	is	een	goede	informatievoor-
ziening	en	een	passende	inspraakmogelijkheid	voor	de	
klant	van	steeds	groter	belang.	Daarnaast	zien	wij	
steeds	meer	middelen	en	mogelijkheden	om	ook	met	
andere	infrabeheerders	en	zogenoemde	grondroerders	
beter	onze	werkzaamheden	af	te	stemmen	en	zo	de	
	overlast	voor	klanten	en	andere	partijen	te	beperken	tot	
een	minimum.

2.3  Gevolgen voor het 
energiesysteem

2.3.1  Duurzame opwekking
Met	de	opkomst	en	groei	van	de	hierboven	ontwikkelde	
trends	zal	het	toekomstige	energiesysteem	veranderen	
en	bestaan	uit	meerdere	mogelijke	energiedragers.	
Het	huidige	elektriciteitsnet	zal	in	de	toekomst	solitair	
(all	electric)	of	in	combinatie	met	warmte	of	bio-	of	groen	
gasnetten	voorkomen.	In	welke	combinatie	zal	afhanke-
lijk	zijn	van	de	beschikbaarheid	van	lokale	bronnen	en	
van	lokale	kenmerken	van	de	omgeving,	bijvoorbeeld	
landelijk	of	stedelijk	gebied.	Dit	levert	een	systeem	op	
zoals	gevisualiseerd	in	Figuur	3.	

De	energielevering	zal	bestaan	uit	een	combinatie	van	
centrale,	collectieve	en	volledig	decentrale	bronnen,	die	
intermitterend	produceren.	Op	centraal	niveau	zal	
energie	ingevoed	worden	uit	grootschalige	windparken	
en	zonneweides	voor	elektriciteit.	Bio-	of	groengas	zal	in	

Centraal Collectief Decentraal

Geothermie

Biomassa

Zonnepanelen

Batterij

Energiecentrale

Zonneveld

Windmolens

WARMTE

BIOGAS

ELEKTRICITEIT

Figuur 3: Duurzame opwekking op verschillende netniveaus
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Een groot deel van de gasnetinfrastructuur is aangelegd vanaf de jaren ‘50 van de vorige eeuw. In de komende 

decennia komen daardoor steeds meer componenten aan het eind van de oorspronkelijk ingeschatte levensduur. Dit 

biedt zowel kansen als uitdagingen. Kansen omdat bij vervanging het systeem kan worden aangepast aan de nieuwe 

ontwikkelingen. Uitdagingen omdat tijdens de operatie de betrouwbaarheid en veiligheid van het systeem niet in het 

geding mogen komen.

Tegelijkertijd biedt de huidige stand van de technologie steeds meer mogelijkheden. Er vindt steeds meer 

informatisering plaats die veel data over het gebruik van componenten genereert en die de mogelijkheden tot 

intelligente bediening en zelfstandige operatie van componenten vergroot.

1.3.2 Dilemma’s en kansen: het systeem verandert, de regels ook?
Iedereen is het er wel over eens dat het energiesysteem drastisch gaat veranderen. De verschillende kenmerken die 

dit nieuwe systeem gaat hebben zijn inmiddels ook gemeengoed. Hoe het systeem precies moet gaan werken is nog 

minder uitgewerkt. Algemeen wordt onderkend dat er meer lokale duurzame opwek en verbruik zullen komen  en 

dat er verandering van energiedragers zal plaatsvinden waarbij de rol van aardgas afneemt. Dit betekent dat we ons 

moeten voorbereiden op een ander gebruik van (een deel van) de infrastructuur.

Liander werkt hard aan de warmtetransitie en inpassing van duurzame gassen in de huidige netten. Nieuwe 

oplossingen in onze netten die zorgen dat lokale duurzame (groengas)opwek en verbruik gefaciliteerd kunnen 

worden door de netten, zonder dat die netten onbetaalbaar worden. En nieuwe oplossingen die ervoor zorgen dat de 

hoeveelheid extra werk als gevolg van de energietransitie beperkt wordt waar die beperkt kan worden. Wij lopen 

daarbij tegen dilemma’s aan in de huidige regelgeving. Dilemma’s die we samen met de sector willen oplossen..

Afschaffen van de aansluitplicht gas in nieuwbouwwijken 

Onder de nu geldende regelgeving zijn wij als netbeheerder verplicht om klanten aan te sluiten op het gasnet. In de 

nieuwbouwsituatie betekent dit echter het neerleggen van nieuwe infrastructuur die ruim binnen de afschrijftermijn 

weer opgeruimd moet worden, gezien de ambitie om zonder fossiele brandstoffen onze gebouwde omgeving te 

verwarmen. Er zijn echter alternatieve vormen van verwarming technisch en financieel mogelijk. Derhalve pleiten wij 

ervoor om in de nieuwbouwsituaties de aansluitplicht te laten vervallen;

Invoeren van een (wijkgewijs, door gemeentes te bepalen) afsluitrecht 

Als het aardgasvrij maken op individuele basis wordt vormgegeven, moeten wij als netbeheerder de distributie netten 

in stand houden tot de laatste verbruiker afgesloten wordt. Dit betekent dat wij zeer veel kosten moeten blijven maken 

voor een steeds geringer aantal aangeslotenen. Als het afsluiten wijkgewijs wordt ingericht kunnen we de werkzaam-

heden beter plannen en de kosten minimaliseren;

Ruimte voor het doen van voorinvesteringen in de netten 

Met een groei van duurzame invoeding en een afname van het gasverbruik door betere isolatie van woningen en 

netverlaters verandert de rol van het gasnetwerk. Dit betekent dat het ontwerp van het gasnetwerk ook zal moeten 

veranderen en teruglevering naar hogere netvlakken en netkoppelingen tussen verschillende deelnetten gerealiseerd 

moeten worden. Hiervoor ontbreekt op dit moment het regulatorische kader, aangezien deze investeringen in het 

huidige netwerkontwerp als ondoelmatig kunnen worden beschouwd. Voor het toekomstige systeem zijn deze 

aanpassingen echter onontbeerlijk;

Integrale systeemafwegingen 

Het energiesysteem van de toekomst zal lokaal differentiëren. Het aantal energiedragers neemt toe, de optimale 

systeemmix zal overal verschillen. De kosten van de verschillende energiesystemen differentiëren echter. Om te 

borgen dat de energievoorziening voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft, is een integraal maatschappelijk 

afwegingskader en eerlijke kostenverdeling nodig;

Helderheid over wel/geen keuze van warmteoplossing  

Het openhouden van een diversiteit aan oplossingen, leidt tot keuzevrijheid voor individuele klanten, maar 

tegelijkertijd tot onrendabele infrastructuurkeuzes, doordat er niet voor een collectieve oplossing gekozen wordt. 

Derhalve is het voor de distributienetbeerders noodzakelijk om duidelijkheid te krijgen over welke warmte-

oplossingen waar zullen worden gerealiseerd, zodat wij zo onze netinvesteringen optimaal kunnen plannen.
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1.3.3 (Net)Strategische initiatieven
Op basis van de hierboven beschreven ontwikkelingen en dilemma’s heeft Liander zes net- strategische initiatieven 

geformuleerd. Met deze initiatieven geven wij invulling aan de maatschappelijke behoeften en bereiden wij ons 

tegelijkertijd voor op de toenemende onzekerheid.

1  Ontwikkelen van nieuwe netconcepten als oplossing voor capaciteitsproblemen 

Het ontwikkelen van meer efficiënte en meer op de (toekomstige) behoeften van de klant toegesneden 

aansluitingen houdt het systeem betaalbaar en stimuleert de omschakeling naar duurzame bronnen. Met het 

creëren van flexibiliteit in vraag en aanbod, met opslag en met conversie wordt de beschikbare netcapaciteit 

optimaal benut;

2  Conditiegedreven vervanging voor het optimaliseren van de levensduur 

Door informatie over de actuele situatie, benutting en omgevingscondities te combineren in life-cycle modellen 

kan per component het optimale vervangingsmoment worden bepaald. Dit voorkomt vroegtijdige vervanging;

3  Ontwikkelen en verbeteren van big data analyses 

Dit betreft het ontwikkelen van geavanceerde modellen om toekomstige belastingpatronen van het net te 

voorspellen en de impact op capaciteit en kwaliteit op componentniveau te kunnen analyseren en overzichtelijk te 

presenteren voor verschillende doelgroepen;

4  Zoeken naar synergie tussen investeringen in vervanging en energietransitie 

Door op lokale schaal natuurlijke vervangingsmomenten te harmoniseren met initiatieven in het kader van de 

energie transitie kunnen capaciteits- en kwaliteitsinvesteringen op elkaar worden afgestemd. Hierdoor kan 

gerichter worden geïnvesteerd;

5  Inzetten van strategisch omgevingsmanagement om desinvesteringen te voorkomen 

Met het aanbieden van informatie en kennis faciliteren we externe stakeholders om maatschappelijk optimale 

energiekeuzes te maken;

6  Inrichten van een schaalbare en efficiënte organisatie 

Werken aan een operationeel excellente en wendbare organisatie die strategisch samenwerkt met andere 

netbeheerders en kennisinstituten aan het ontwikkelen van een maatschappelijk optimale netontwikkeling.

 

1.3.4 Uitwerking van de strategische initiatieven voor Gas en Warmte
We zullen ons inzetten om waar gewenst het uitfaseren van het gasnet zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en 

desinvesteringen te voorkomen. Daar waar het net blijft liggen moeten we dit zo economisch rendabel mogelijk 

blijven beheren en gaan we duurzame gassen invoeden, terwijl we ervoor blijven zorgen dat bestaande klanten 

toegang houden tot energie via de gasnetten, en het gasnet veilig blijft voor bewoner en medewerker. De focus ligt 

daarbij op:

Faciliteer de warmtetransitie en beperk kosten door het efficiënt uitfaseren van aardgas

Om het aardgas efficiënt uit te faseren is het van belang dat we in een vroegtijdig stadium betrokken zijn bij 

planvorming van gemeentes, woningcorporaties, energiecollectieven en andere partijen. Bij deze planvorming 

faciliteren we door inzicht te geven in de gevolgen van de keuzes van het energiesysteem op onze netten. 

Daarnaast gaan we aan de slag door voor concrete wijken op zoek te gaan naar een duurzaam alternatief tegen de 

laagst mogelijke maatschappelijke kosten. De informatie die we uit dit soort gesprekken halen moet worden gebruikt 

om, met onze stakeholders, de juiste investeringskeuzes te maken voor deze lokale gebieden.

De grote uitdaging is om vervangingsmomenten van het gasnetwerk samen te laten vallen met keuzemomenten voor 

de warmtetransitie, zoals vastgoedrenovatie, zodat desinvesteringen worden vermeden en operationele kosten 

geminimaliseerd. Dit doen we onder andere door ‘geomapping’: het op kaarten visualiseren van allerlei verschillende 

ontwikkelingen en mogelijkheden in de ruimtelijke omgeving en de netten.

Omdat nieuwbouw moet voldoen aan scherpe regelgeving ten aanzien van isolatie is het relatief goedkoop om deze 

huishoudens aardgasloos te maken. Bij nieuwbouw leggen we daarom geen nieuwe gasnetten meer aan. 
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Faciliteer nieuwe gassen en nieuwe functies voor de gasnetten

Voor het verduurzamen van de energievoorziening gaat Liander het gebruik van nieuwe gassen faciliteren. 

Voorbeelden zijn biogas, synthetisch gas of waterstof. Dit is een relatief goedkope en efficiënte aanpak.

Ter bevordering van efficiënte groen gas-invoeding in Nederland en om groen gas-productie te maximaliseren heeft 

Liander Stix opgericht. Stix ontzorgt groen gas-invoeders door invoedbeperkingen op te heffen. Uiteindelijk werkt 

Stix hiermee toe naar een platform voor het lokaal gebruiken en verrekenen van duurzaam gas.

In de toekomst zal Liander als gasnetbeheerder nieuwe taken krijgen zoals het bewaken van de gaskwaliteit en de 

kwaliteitsconversie, het dynamisch drukmanagement en het realiseren van de voorrangsregeling voor groen gas-

invoeders. 

Onze netten zullen ook een andere functionaliteit krijgen als het gaat om vraag en aanbod in de netten. Er zal een 

totaalsysteem ontstaan met balancering van vraag en aanbod. Dit zal alleen kunnen als de verschillende netten aan 

elkaar gekoppeld worden. Dat vraagt om systemen waarin netdrukken en stromingen beïnvloed kunnen worden en 

waarin de samenstelling van het gas op ieder punt bekend of te berekenen is. De combinatie van dynamische 

simulatiesoftware, strategisch geplaatste (en eventueel verplaatsbare) meet- en regelapparatuur en het aanbrengen 

van autonome intelligentie in stations geven de mogelijkheid om het net als een intelligent geheel te laten 

functioneren met een minimum aan sensoren.

De gasinfrastructuur maken we inzetbaar om flexibiliteit en balancering mogelijk te maken voor de elektriciteits- en 

warmte-infrastructuur (bijvoorbeeld via ‘Power to Gas’). Ook kunnen forse verzwaringen in het elektriciteitsnet 

vermeden worden als er gekozen wordt voor productie van waterstof of methaan. Liander gaat ervan uit dat op 

middellange termijn windparken zowel elektriciteit als duurzaam gas kunnen leveren.

Beheer blijvende gasnetten veilig, economisch rendabel en efficiënt

Om het resterende gasnet betaalbaar te houden moeten we inzetten op innovatieve middelen om beheer- en 

vervangingskosten te minimaliseren. Werkmethoden met minimale overlast en kosten zijn hiervoor nodig.

Er is behoefte aan beter inzicht in de restlevensduur van materialen onder verschillende gebruiks- en liggings-

condities. Dit doen we door de Asset Health Analytics modellen door te ontwikkelen en sensortechniek toe te passen 

om de leidingen en appendages te diagnosticeren en de omgeving te observeren (project STOOP).

Een belangrijke doelstelling in de netstrategie voor de gasnetten is om door het meten en modelleren van de 

gasstromen de beschikbare capaciteit in het net optimaal te benutten, zodat capaciteitsvragen met behulp van 

flexibiliteit kunnen worden opgelost zonder extra infrastructurele investeringen. In een krimpende markt, zoals die 

van aardgas, geeft het ook inzicht in de gevolgen van het buiten bedrijf stellen van delen van het gasnet.

Voorbereiden op het beheren van warmtenetten

Publieke, open warmtenetten passen naadloos in onze missie om energie onder gelijke voorwaarden toegankelijk te 

houden voor iedereen. Het gaat hier om onafhankelijk netbeheer in eigendom van de (lokale) overheid en met gelijke 

toegang voor verschillende leveranciers.

Voor het beheer van warmtenetten is nieuwe, specialistische kennis nodig. Liander gaat proactief met regelgevers, 

bedrijven en belangenorganisaties in gesprek om steun te verwerven voor deze visie en de noodzakelijke aanpassing 

van de wet voor elkaar te krijgen.
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2 Kwaliteitsbeheersingssysteem 
Als netbeheerder is Liander verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en 

capaciteit van de gas- en elektriciteitsnetwerken. Om invulling te geven aan 

deze verantwoordelijkheid heeft Liander een kwaliteitsbeheersings systeem 

(KBS) ingericht. Het KBS is gericht op de beheersing van de risico’s voor het 

realiseren of in stand houden van de kwaliteit, veiligheid en capaciteit van de 

aansluit- en transportdienst op korte en lange termijn.

Paragraaf 2.1 omschrijft het organisatiemodel van Liander waarin drie rollen (Asset Owner, Asset Manager en Service 

Provider) met ieder hun eigen verantwoordelijkheid worden onderkend. Paragraaf 2.2 beschrijft het integrale 

netplanningsproces dat Liander gebruikt om te komen tot een meerjarenactiviteitenplan met een optimale balans 

tussen de beoogde prestaties van het net, aanvaardbare risicomitigatie en allocatie van beschikbare middelen. 

Risicomanagement, de basis voor het integrale netplanningsproces, wordt beschreven in paragraaf 2.3, gevolgd door 

een uiteenzetting over het bedrijfsmiddelenregister in paragraaf 2.4. In paragraaf 2.5 staat hoe Liander het storings-

proces heeft ingericht en tot slot beschrijft paragraaf 2.6 hoe certificeringen onderdeel uitmaken van het KBS.

2.1 Organisatiemodel

Conform de eisen van de NTA 8120 is de organisatie van Liander ingericht volgens het Assetmanagement-model. Het 

model kenmerkt zich onder andere door het onderscheiden van drie verschillende rollen met elk hun eigen verant-

woor delijkheid, te weten: Asset Owner, Asset Manager en de Service Provider (figuur 2.1). 

• De Asset Owner is verantwoordelijk voor het bepalen van de Assetmanagement doelstellingen/prestaties die met 

de assets gerealiseerd worden. De directeur Liander heeft de rol van Asset Owner. De directeur stelt daarbij 

kaders betreffende de geldende bedrijfswaarden en de beschikbare (financiële) middelen. 

• De Asset Manager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid waarmee de doelstellingen van de Asset 

Owner optimaal worden verwezenlijkt. De Asset Manager stelt daartoe diverse plannen op, rekening houdend met 

de risico’s op het gebied van kwaliteit, veiligheid en capaciteit. Daarnaast zorgt hij voor de adequate uitbesteding 

aan de service provider via Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) en Service Level Agreements (SLA’s). De 

Asset Manager bewaakt ook de voortgang van de in opdracht gegeven werkzaamheden. De afdeling 

Assetmanagement (AM) heeft binnen Liander de rol van Asset Manager.

• De Service Provider is verantwoordelijk voor het doelmatig, effectief en veilig uitvoeren van de werkzaamheden 

die door de Asset Manager zijn bepaald en door de Asset Owner zijn geaccordeerd. De Service Provider koppelt, 

door voortgangsrapportages aan de Asset Manager, terug hoe de activiteiten verlopen. De rol van Service 

Provider ligt bij de uitvoerende bedrijfsonderdelen van Liander en zusterbedrijven binnen het Alliander netwerk-

bedrijf, zoals Liandon. Een aanzienlijk deel van de werkzaamheden besteedt de Service Provider uit aan derden.

Figuur 2.1 - Organisatiemodel Liander
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2.1.1 Bedrijfsbreed risicomanagement
Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van het besturingsmodel van moederbedrijf Alliander en richt zich 

met een brede invalshoek op alle facetten van de onderneming. Het heeft als doel het bewaken van de realisatie van 

strategische en operationele doelstellingen, de betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging en het naleven 

van de wet- en regelgeving. Het is verankerd in een geheel van maatregelen, procedures en interne controle-

systemen, gericht op het identificeren en bewaken van de belangrijkste risico’s en het toezien op het treffen van 

passende beheersmaatregelen. In bijlage I is een korte beschrijving opgenomen van de belangrijkste risico’s van 

Alliander.

2.2 Integrale netplanning
 

Om de juiste investerings- en onderhoudsbesluiten te kunnen nemen, werkt Liander conform het integrale 

netplanningsproces. De gedachte achter dit proces is het continu balanceren tussen risico’s, prestaties en kosten bij 

het realiseren van doelstellingen. Daarbij is veel aandacht voor het managen van potentiële gebeurtenissen die een 

ongewenst negatief effect op deze doelstellingen hebben. Liander heeft het integraal netplanningsproces (INP) 

ingericht op basis van de Plan, Do, Check, Act (PDCA)-cyclus (zie figuur 2.2). Door risico’s te analyseren, oplossingen 

te selecteren op basis van effectiviteit en efficiëntie en deze ten opzichte van elkaar te prioriteren, optimaliseert 

Liander het investeringsportfolio waarmee de risico’s voor de kwaliteit, veiligheid en capaciteit van de elektriciteits- 

en gasnetten beheerst.

Integrale netplanning is een dynamisch en continu proces waarbij op hoofdlijnen vijf stappen worden doorlopen, 

welke resulteren in het opstellen en realiseren van een risicogebaseerd meerjarenactiviteitenplan (MJP).

Figuur 2.2 - Integraal netplanningsproces is gebaseerd op de PDCA-cyclus

1  Knelpunten identificeren 

Liander asset beleid is gebaseerd op normen, richtlijnen, voorschriften en strategische keuzes. Hierbij vormen 

inzichten in onder andere de conditie van het net en de afzonderlijke componenten het uitgangspunt. Om inzicht 

te verkrijgen in de conditie van de assets voert Liander continu analyses uit op operationeel, tactisch en 

strategisch niveau. Wanneer in deze analyses (toekomstige) knelpunten worden geconstateerd, worden deze in 

een centrale database (knelpuntenregister) geregistreerd. Daarnaast kunnen alle medewerkers knelpunten via 

intranet op een laagdrempelige wijze melden op basis van hun persoonlijke ervaring en deskundigheid.

2  Bepalen risico’s en opportunities 

Liander hanteert bij de bepaling van mogelijke risico’s een model met zes bedrijfswaarden. Geïdentificeerde 

knelpunten worden centraal geclusterd, beoordeeld en geanalyseerd aan de hand van de risicomatrix. Zodra 

een knelpunt is vastgesteld, wordt gesproken over een risico en wordt dit opgenomen in het risicoregister of 

gekoppeld aan een bestaand risico. Om het risicoregister actueel te houden, evalueert Liander de risico’s 

afhankelijk van het risiconiveau na één tot vijf jaar.

Voor de lange en middellange termijn werkt Liander met zogenaamde levensloopplannen (LLP) per assetpopulatie. 

Hierbij wordt vanuit vijf verschillende invalshoeken (Technisch, Economisch, Compliance, Klant en Organisatie) naar 

de levensloop gekeken. 
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3  Uitwerken oplossingen 

De geïdentificeerde en geanalyseerde risico’s zijn de basis voor het uitwerken van oplossingen. Geanalyseerde 

risico’s waarvoor geldt dat het risiconiveau hoog of zeer hoog is, of waarvoor rendabele mogelijkheden om het 

risiconiveau te reduceren aanwezig worden geacht, worden verder uitgewerkt. Hierbij werkt Liander voor ieder 

risico verschillende alternatieven uit om tot risicoreductie te komen en wordt het meest rendabele alternatief 

gekozen en opgenomen in de portfolio. Risico’s met een medium of laag risiconiveau worden gemonitord. 

 

Bij het uitwerken van oplossingen voor generieke risico’s wordt beleid gemaakt. Liander onderkent drie typen beleid:  

 

1 ontwerp- en aanlegbeleid (stelt kaders voor de nieuwbouw van netten en de standaardisatie, aanschaf en  

 montage van componenten), 

2 instandhoudingsbeleid (omvat het handhaven van de vereiste functionaliteit van het elektriciteitsnet); 

3 beheer- en bedrijfsvoeringbeleid (kaders voor het gebruik van de netten en componenten, zoals  

 netconfiguratie, belastbaarheid en reservestelling en kaders voor het ‘goed huisvaderschap’ gerelateerd aan  

 het beheer van de netten).

 

Beleid wordt vervolgens vertaald in netstructuurvisies, investeringsvoorstellen en onderhoudsprogramma’s. 

4  Samenstellen portfolio 

Op basis van de risico’s in het net (vastgelegd in het risicoregister) en de bijbehorende mitigerende maatregelen 

(vastgelegd in het portfoliosysteem) stelt Liander een MJP op. Van het MJP wordt elk kwartaal op basis van een 

voortschrijdende prognose een actualisatie opgesteld. Het MJP heeft een horizon van vijf jaar, waarbij 

activiteiten twee jaar in detail gepland zijn en de overige drie jaar meer globaal. Bij het opstellen van het MJP 

optimaliseert Assetmanagement haar investerings- en onderhoudsportfolio met een optimale balans tussen de 

beoogde prestaties van het net, aanvaardbare risicomitigatie en allocatie van beschikbare middelen. 

 

Ieder kwartaal wordt het bijgestelde MJP afgestemd met de Asset Owner en tevens ter uitvoering aan de Service 

Provider aangeboden.

5  Realisatie portfolio 

Na het vaststellen van het MJP geeft de Asset Manager alle activiteiten in opdracht bij de verschillende Service 

Providers en worden de voortgang van de realisatie van het activiteitenplan en daarmee gewenste risicoreductie 

actief gemonitord. Uitvoering van het MJP leidt tot reductie van risico’s en realisatie van de doelstellingen van de 

Asset Owner.

Figuur 2.3 - Samenhang organisatiemodel, integrale netplanning en de Plan-Do-Check-Act cirkel

1 

PLAN 

DO 

Asset Owner 
De Asset Owner is verantwoordelijk voor het bepalen van de asset-
management doelstellingen/prestaties die met de assets gerealiseerd worden 

Asset Manager  
De Asset Manager is verantwoordelijk voor het opstellen van een meerjaren 
activiteitenplan, om de doelstellingen van de Asset Owner te realiseren 

Service Provider 
De Service Provider is verantwoordelijk voor het doelmatig, effectief en veilig 
uitvoeren van de werkzaamheden 

INTEGRALE NETPLANNING 
Door middel van integrale netplanning zoekt de Asset Manager naar de 
optimale balans tussen de beoogde prestaties van het net, aanvaardbare 
risicomitigatie en allocatie van beschikbare financiële middelen ACT 

CH
EC

K 
DO

 

PLAN
 

Identificeren knelpunten & 
Analyseren risico’s Uitwerken oplossingen 

Samenstellen portfolio Realiseren portfolio 

ACT 

Asset Owner 
De Asset Owner controleert of de realisatie van het meerjarenplan leidt tot de 
realisatie van de doelstellingen en of de realisatie efficiënt verloopt 

CHECK 
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2.3 Risk Based Asset Management

Asset gerelateerd risicomanagement richt zich op het continu expliciet maken en beheersen van risico’s die de 

kwaliteit, veiligheid en capaciteit van de netten beïnvloeden.

2.3.1 Asset gerelateerd risicomanagementbeleid
De beoordeling en waardering van risico’s gebeurt op basis van een kans- en effectbepaling per bedrijfswaarde. 

Omzetting van de kansen en effecten per bedrijfswaarde naar een uniform risiconiveau gebeurt met behulp van een 

risicomatrix.

Bedrijfswaarden

De Asset Owner bepaalt de bedrijfswaarden in relatie tot de strategische doelstellingen van Liander en benoemt 

deze waarden expliciet. De Asset Manager weegt de bedrijfswaarden onderling ten behoeve van besluit vormings-

vraagstukken. De actuele bedrijfswaarden zijn:

Bedrijfswaarde Eenheid 31-12-2016

Veiligheid De mate waarin mensen worden beschermd tegen bedreigingen voor hun leven en  gezondheid in relatie 
tot het handelen en/of het infrastructurele netwerk van Liander.

Omvang van letselschade en aantal 
slachtoffers

Kwaliteit van  levering De mate waarin Liander continu de gevraagde energie naar zijn klanten transporteert via zijn infrastructurele 
netwerk.

Storingsverbruikers minuten (SVBM)

Klant & Imago De mate waarin wordt bijgedragen dan wel afbreuk wordt gedaan aan een positieve associatie die 
 stakeholders van Liander hebben bij het handelen en/of netwerk van Liander.

Mate van aandacht in de media

Wet- en regelgeving Het bevorderen van, en het toezien op de naleving van wetten,  externe en interne regels en normen die 
relevant zijn voor de  integriteit en de daarmee samenhangende reputatie van Liander.

Aard van een wettelijke sanctie

Financieel De mate waarin aan de financiële doelstellingen van de Asset  Owner wordt voldaan. Impact op het bedrijfs resultaat in €

Duurzaamheid De mate waarin het handelen van Liander de eigen CO2-uitstoot, gemeten in CO2- equivalenten, (nega-
tief) beïnvloedt.

Uitstoot CO2 in kton

Tabel 2.1 - Bedrijfswaarden 

Risicomatrix

Bij het beoordelen van risico’s weegt Liander de waarschijnlijkheid van optreden 

van een risico in combinatie met de impact die het risico kan hebben (uitgedrukt 

in de verschillende bedrijfswaarden). De indicatoren voor de bedrijfs waarden 

zijn zo ingericht dat verschillende consequenties op een gelijke schaal worden 

gebracht en onderling kunnen worden vergeleken.

Kans van voorkomen (per bedrijfswaarde)

Minder dan 
1 keer per jaar

1 keer per 100 
jaar tot 1 keer 
per10 jaar

1 keer per 
10 jaar tot 
1 keer per jaar

1 tot 10 keer 
per jaar

Meer dan 
10 keer 
per jaar

Mogelijk Waarschijnlijk Geregeld Jaarlijks Maandelijks

Impact op bedrijfswaarden Wel eens van 
gehoord in de 
 industrie

Meerdere 
malen gebeurd 
in de industrie 
/ wel eens 
gebeurd 
 binnen Liander

Meerdere 
malen 
 gebeurd 
 binnen 
Liander

Eén tot enkele 
malen per 
jaar  binnen 
Liander

Eén tot  enkele 
malen per 
maand  binnen 
LianderCategorie Veiligheid Kwaliteit van 

levering
Klant & Imago Wet- & regelgeving Financieel Duurzaamheid

Rampzalig Meerdere doden ≥ 10.000.000 
vbm

Grootschalige 
zichtbaarheid 
in het 
 publieke 
domein van 
lange duur

Intrekking vergunning: 
Opeenstapeling van boetes; 
Strafzaak tegen directielid 
met gevangenisstraf tot 
gevolg; structureel conflict 
met autoriteit(en)

Schade 
groter dan 
10M euro

Uitstoot  
groter dan 
500 kton CO2 M H ZH ZH ZH

Ernstig Ongevallen met 
dodelijke afloop 
of zeer ernstig 
letsel

1.000.000 tot 
10.000.000 
vbm

Grootschalige 
zichtbaarheid  
in het 
 publieke 
domein van 
korte duur

Bestuurlijke boete en/of stille 
curator; boete categorie 
4, 5 en 6; Straf zaak tegen 
directielid (ongeacht veroor-
deling); Incidenteel conflict 
met autoriteit(en)

Schade 
van 1M tot 
10M euro

Uitstoot van 
dan 50 tot 
500 kton CO2 L M H ZH ZH

Hevig Ongevallen met 
ernstig letsel met 
 verzuim

100.000 tot 
1.000.000 
vbm

Kleinschalige 
zichtbaarheid 
in het  
publieke 
domein van 
lange duur

Last onder dwangsom; 
Boete categorie 2 en 3; 
Rechtszaak namens meer 
dan 5000 klanten; Opeen-
stapeling problemen met 
autoriteit(en)

Schade 
van 100k tot 
1M euro

Uitstoot van 
dan 5 tot  
50 kton CO2 N L M H ZH

Matig Ongevallen 
met letsel met 
 verzuim

10.000 tot 
100.000 vbm

Kleinschalige 
zichtbaarheid 
in het  
publieke 
domein van 
korte duur

Bindende aanwijzing;  
Boete categorie 1; Rechtszaak 
namens meer dan 500 klant-
en; Incidenteel probleem 
met autoriteit(en)

Schade 
van 10k tot 
100k euro

Uitstoot van 
dan 0,5 tot 
5 kton CO2 N N L M H

Klein Bijna onge vallen, 
ongevallen met 
gering letsel/
EHBO zonder 
verzuim

< 10.000 vbm Weinig tot 
geen  
zichtbaarheid 
in het  
publieke 
domein

Waarschuwing;  
Rechtszaak namens meer 
dan  50 klanten; Verschil van 
inzicht met autoriteit(en)

Schade 
 kleiner dan 
10.000 euro

Uitstoot   
 kleiner dan  
0,5 kton CO2 N N N L M

Tabel 2.2 – Risicomatrix Assetmanagement 
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2.3.2 Asset gerelateerde risico’s
Liander houdt zijn asset gerelateerde risico’s, conform de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas 

(MRQ), centraal bij in één risicoregister. Het risicoregister vormt een actuele weergave van de door Liander 

onderkende risico’s.

Liander gebruikt de risicomatrix om asset gerelateerde risico’s te kunnen wegen en besluitvorming te ondersteunen. 

De indicatie van het gewicht van de risico’s is gekoppeld aan de wijze waarop de organisatie met de risico’s dient om 

te gaan:

• ZH (zeer hoog): risico reducerende maatregelen opstellen en direct opnemen in het lopende jaarplan;

• H (hoog): maatregelen opnemen in de reguliere planningscyclus;

• M (medium): risico monitoren en mogelijke maatregelen formuleren; 

• L (laag): risico accepteren;

• N (nihil): geen actie nodig.

Liander onderscheidt in zijn asset gerelateerde risicoregister generieke en specifieke risico’s. Generieke risico’s 

gelden voor een totale populatie assets en hebben veelal betrekking op het gehele of een groot deel van het 

verzorgingsgebied. Specifieke risico’s hebben betrekking op een specifieke locatie in het netwerk waar zich een 

lokaal risico voordoet. De in 2017 vastgestelde top 9 generieke gas gerelateerde assetrisico’s voor Liander is 

opgenomen in tabel 2.3.

Risicotitel Risico niveau Effect op

1 Lekkage grijs gietijzeren hoofdleidingen gas Zeer Hoog Veiligheid

2 Lekkage asbestcementen hoofdleidingen gas Zeer Hoog Veiligheid

3 Lekkage gasleidingen als gevolg van graafschades Hoog Kwaliteit

4 Niet op korte termijn voldoen aan NEN 1059 voor gasstations Hoog Veiligheid

5 Lekkage aansluitleidingen gas Hoog Veiligheid

6 Technisch netverlies gas (inclusief methaanemissie) Hoog Kwaliteit

7 Water en vuil in het gasleiding-systeem als gevolg van schade Hoog Kwaliteit

8 Datakwaliteit gas- en elektriciteitsassets Hoog Kwaliteit

9 Vocht en stof in het gasnet Hoog Kwaliteit

Tabel 2.3 - Top 9 asset gerelateerde risico’s gas

Een samenvatting van deze risico’s inclusief gerealiseerde en geplande beheersmaatregelen is te vinden in bijlage II.

2.4 Bedrijfsmiddelenregister

Het bedrijfsmiddelenregister van Liander borgt de kwaliteit en de samenhang van de asset data. Liander investeert 

jaarlijkse in het up-to-date houden van zijn basissystemen. Mede door de toenemende mogelijkheden tot 

automatisering en behoefte tot meer data vindt de komende jaren aanpassing van het bedrijfsmiddelenregister 

plaats. Het fundament van onze vier basissystemen (zie bijlage III) zal stabiel blijven. Onderstaand een korte 

opsomming van de vier basissystemen:

1  Distribution Management System (DMS) / Energie Management System (EMS), waarmee bedrijfsvoerders 

(op afstand) de hoog- en middenspanningsnetten kunnen bewaken en bedienen;

2 Geografisch Information System (GIS), waarin alle assets worden geregistreerd, beheerd en gemonitord;

3  ERP Central Component (ECC), waarmee onder andere het werkordermanagementproces wordt gefaciliteerd;

4  Business Intelligence (BI), voor geïntegreerde informatievoorziening en analyse over deze systemen heen.

De veranderingen hebben voornamelijk betrekking op het verder automatiseren en digitaliseren van administratieve 

processen, het automatisch inlezen van data vanuit het veld en aannemers. Daarnaast is het beter ontsluiten van data 

voor zowel interne als externe toepassingen een speerpunt. Betrouwbare data is hierbij de basis voor betere 

analyses, de sleutel tot het slimmer benutten van assets, proactieve bedrijfsvoering en integrale investeringskeuzes. 
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Door onder andere digitalisering, automatisering, technologische ontwikkelingen (zoals robotisering) neemt het 

belang van data en informatie alleen maar toe. Ook neemt de omvang van real time datastromen, zowel vanuit 

bijvoorbeeld de slimme meters, als ook social media exponentieel toe. Liander werkt op basis van deze data intensief 

aan het ontwikkelen van analytics en inzichten die de organisatie in staat stellen meer datagedreven besluitvorming 

te kunnen doen, alsmede de organisatie beter in staat stellen met de omgeving te interacteren over geplande 

werkzaamheden en ontwikkelingen.

Speerpunten

Liander heeft de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd in het realiseren van een toekomstbestendige business-, 

informatie-, en data-architectuur. Dit is ook voor de komende jaren een belangrijk speerpunt in de transitie naar een 

meer datagedreven netbeheerder. Onderstaand zijn enkele activiteiten toegelicht waar Liander de afgelopen 2 jaar 

in deze context aan heeft gewerkt:

Activiteit KCD 2015 Update

Dataverbetering Verschuiving van het verbeteren van data op het gebied van de 
kwaliteitsdimensie volledigheid naar dataverbetering op het 
gebied van juistheid. Daarnaast staan centraal het vectoriseren 
van huisaansluitingen, digitaliseren van de bedrijfsvoering en het 
verbeteren van asset gerelateerde data waaronder conditiedata.

Het programma vectoriseren is opgezet. Samen met de sector is een roadmap 
ontwikkeld. De  eerste fase ‘risico aansluitingen’ is  afgerond. Fase 2 ‘overige 
populatie’ loopt en zal met een productie van 50.000 aansluitingen per maand 
gereed zijn rond 31-12-2018.
Verder zijn er diverse verbeteringen t.a.v. juistheid doorgevoerd. Denk hierbij 
aan het verbeteren van de connectiviteit, gasafsluiters en schakelstations.

Dataverbetering Het verder volwassen maken van de verschillende deel-
onderwerpen binnen datamanagement, waaronder data-
governance, het logisch data model ( datastructuur), master- en 
metadata management, data security en data-architectuur.

In 2016 is besloten om de data-strategie verder te professionaliseren door een 
nieuwe afdeling binnen assetmanagement op te  richten, Data en Analyse. 
 Reden daartoe is het toenemende belang van data in digitale bedrijfsvoering. 
In de afdeling zijn de aandachtsgebieden assetregistratie, beheer en 
 monitoring, data  architectuur, dataverbetering en analytics bij elkaar gebracht.

Enterprise content 
management

Het centraliseren en categoriseren van ongestructureerde asset 
 gerelateerde data,  waar onder foto’s, rapporten, tekeningen en 
 overige  documenten.

De aflopen 2 jaar is gewerkt aan de ordenings structuur voor  Stationdossiers, 
het generiek meta data model voor Station dossiers en het beleids document 
voor assetdocumenten. Deze zijn  toegepast op Hoogspanningsdocumenten 
en worden toegepast in ons nieuw te bouwen systeem voor onderhoud.

Tabel 2.4 - Update speerpunten BMR KCD 2015 

Enkele van de speerpunten voor de komende 2 jaar:

• Automatisering: De assetregistratie vanuit het veld gebeurt nog vaak middels digitale formulieren. Middels 

standaarden zullen we samen met onze aannemers dit vergaand automatiseren. Mutaties zullen vanuit het veld 

automatisch, juist en (bijna) realtime in onze systemen komen te staan.

• Professionaliseren beheer en monitoring: Door de verdergaande automatisering verandert onze standaard rol 

van registreren in beheren en monitoring. Hier zullen we nieuwe tools, processen en organisatie voor neerzetten 

waar business rules en algoritmes worden beheerd en data- en informatiestromen continu worden gemonitord 

zodat gebruikers weten wat de kwaliteit van de data is die ze gebruiken.

• Datakwaliteit verbeteren: Verbeteren van onze datakwaliteit blijft een speerpunt. De databehoefte neemt door 

het toepassen van big-data en analytics toe en vraagt een steeds hogere datakwaliteit. 

• Toekomstbestendige architectuur: Om ons IT=landschap robuust en toekomstbestendig te behouden ontwikkelt 

Liander een ‘digital twin’ (een digitale kopie) van onze assets en netwerken. Hierbij houden we rekening met 

verdere digitalisering van onze assets en het ontsluiten van de data. Liander bouwt aan een eenduidig 

informatielandschap als basis voor het ontwikkelen van analytic modellen en visualisaties. 

• Inzichten & analytics: Liander ontwikkelt verscheidene analytic modellen die ons in staat stellen faal voor  -

spellingen en belastingvoorspellingen te doen op basis van grote hoeveelheden data met een grote diversiteit. 

2.5 Storingen en onderbrekingen

Het continu en veilig distribueren van energie houdt, naast aanleg en instandhouding, in dat we adequaat inspelen 

op storingen en onvoorziene onderbrekingen. Het bedrijfsvoeringcentrum is het centrale meldpunt bij storingen en 

calamiteiten. Daarnaast heeft Liander een storingsorganisatie en -proces ingericht om storingen en onderbrekingen 

adequaat op te lossen.
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2.5.1 Bedrijfsvoeringcentrum
De bedrijfsvoering van de elektriciteits- en gasnetten van Liander vindt plaats op de locatie Haarlem en is continu 

bemand en operationeel. Op de locatie Arnhem is een uitwijklocatie beschikbaar. Belangrijke taken van bedrijfs-

voering zijn: 

• Voorkomen van storingen, bijvoorbeeld door overbelasting;

• Aansturen van schakelhandelingen bij storingen en geplande werkzaamheden om te voorkomen dat de continuïteit 

van het transport in het geding komt;

• Bijhouden van de actuele netsituatie;

• Opslaan van procesdata.

Liander Control Room (LCR)

Met de digitalisering van de netten wordt de bedrijfsvoering op de netten verregaand geautomatiseerd. Ook bieden 

sensoren in de netten ons de mogelijkheid het net te monitoren, storingen te voorkomen en overbelasting te zien 

aankomen. Om deze digitale bedrijfsvoering goed te kunnen faciliteren realiseert Liander de LCR.

2.5.2  Organisatie van de onderhouds- en storingsdienst
Storingsorganisatie en -proces

In figuur 2.4 is het proces voor de signalering, 

afhandeling en registratie van storingen 

weergegeven met een onderscheid tussen 

verschillende spanningsniveaus.

Storingssignalering en -afhandeling

Voor het afhandelen van storingen is een 

storingsorganisatie ingericht. Hiervoor geldt 

primair dat gevaarlijke situaties veiliggesteld 

moeten worden. Pas dan mag gestart worden 

met het herstel. Liander onderscheidt twee 

soorten storingen, die elk binnen de gestelde 

kaders worden afgehandeld:

1   Storingen die door klanten worden gemeld: 

De intake van de storingen vindt plaats in 

Haarlem bij het Technisch Klant Centrum 

(TKC) van het bedrijfsvoeringcentrum (BVC). 

Hier worden alle klant gegevens en de 

melding van de klant geregistreerd. Het TKC 

geeft de storing uit aan de monteur en 

handelt deze ook af;

2   Storingen als gevolg van afwijkingen op 

ingestelde waarden van net compo nen ten: 

Een deel van de elektrische installaties 

wordt op afstand gemonitord. Afwijkingen op 

specifieke waarden worden als storingen 

gesignaleerd. Deze storings informatie komt 

binnen bij het BVC. De bedrijfsvoerder kan 

in geval van een verstoring de storings -

monteur aan sturen om een onder breking 

van de energielevering te voor komen, dan 

wel herstelwerk zaam heden laten uitvoeren.
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Figuur 2.4 - Organisatie en proces voor storingen en onderbrekingen
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Storingsregistratie

Wanneer er sprake is van een energie-onderbreking vindt registratie plaats volgens het Nestor-format. Bovendien 

wordt de onderbreking automatisch gepubliceerd op de website www.gasenstroomstoringen.nl. Storingen zonder 

energieonderbrekingen die voldoen aan de Nestor-criteria worden eveneens geregistreerd.

• Storingen in het hoge- en lagedruknet worden in het klantklachtensysteem (KLAK) geregistreerd, waarna export 

plaatsvindt naar de Nestor database;

• De vigerende Nestor handleiding is van toepassing op de registratiecriteria en de berekening van de 

performance.

2.6 Certificeringen

Liander vindt het belangrijk een onafhankelijk inzicht in de kwaliteit van de primaire keten te hebben. Toetsing door 

onafhankelijke en geaccrediteerde organisaties verschaft Liander inzichten waarmee het kwaliteitsbeheersings-

systeem en haar prestaties worden verbeterd. Daarnaast is certificering voor Liander de aangewezen manier om te 

bevestigen en aan te tonen dat Liander zijn risico’s beheerst en de kwaliteit borgt en verbetert.

Een overzicht van de verschillende certificeringen staat in tabel 2.5. De certificaten laten zien dat de primaire en 

ondersteunende processen om de netbeheerdersfunctionaliteit uit te voeren, aan de betreffende normen voldoen.

Norm/keurmerk Onderwerp Omschrijving Scope

NTA 8120:2014
ISO 55001:2014

Eisen aan capaciteit,  kwaliteit en vei-
ligheid van het Assetmanagement-
systeem

Borgen van weloverwogen keuzes van het omgaan met 
 assets.

Liander

ISO 9001:2015 Eisen aan kwaliteits-
managementsysteem

Gericht op beheersing en verbetering van de processen 
 binnen Liander met als doel continu verbeteren.

Liander

VCA Veiligheid, gezondheid,  milieu  
(voor relevante 
 uitvoerings  onderdelen)

Waar risicovolle werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn de 
bedrijfs onderdelen VCA gecertificeerd. Hiermee is aantoon-
baar dat Liander  voldoet aan het borgen van veiligheid, ge-
zondheid en milieu. Daar waar medewerkers risicovol werk 
op veiligheidsgebied uitvoeren, is gekozen voor een per-
soonscertificering conform de BEI, VIAG en VCA. 

Liander

ISO 14001:2008 Milieu (logistieke keten) Gestructureerd werken aan het beheersen en verminderen 
van milieu risico’s en het verbeteren van milieuprestaties.

Liander

VCO VGM Checklist Opdrachtgevers 
(kleinverbruik keten)

De VCO is bedoeld voor opdrachtgevers (of partijen die hen 
vertegenwoordigen) die risicovolle werkzaamheden laten 
uitvoeren door VCA- gecertificeerde aannemers op de ei-
gen vaste locatie (fabrieksterrein, bouwplaats) met eigen re-
gels en toezicht, en voor opdrachtgevers (of partijen die hen 
vertegenwoordigen) die risicovolle werkzaamheden  willen 
laten uitvoeren door VCA-gecertificeerde aannemers op tij-
delijke of wisselende locaties.

Infostroom1

BS OHSAS 
8001:2007

Arbo- en Veiligheids-
managementsysteem

Beschrijft minimale eisen op het gebied van arbo en veilig-
heid.

Infostroom

Privacy Assurance 
Keurmerk

Persoonsgegevens  (slimme meters) Privacy assurance beschrijft de mate van zekerheid van een 
correcte en veilige verwerking van persoonsgegevens.

Infostroom

Tabel 2.5 - Overzicht certificeringen

Liander is vertegenwoordigd in internationale en nationale werkgroepen omtrent normeringen die relevant zijn voor 

een netbeheerder. Liander participeert in werkgroepen rondom ISO 55001, ISO 9001, BEI, VIAG, NTA 8120 en 

diverse normcommissies. Liander deelt op het gebied van normering en certificeringen kennis en ervaringen met 

andere netbeheerders.

1  Infostroom draagt zorg voor het beheer van alle kleinverbruik meters, meter- en meetdata
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3 Kwaliteit
De term ‘kwaliteit’ heeft in de ministeriële regeling ‘Kwaliteitsaspecten 

Netbeheer Elektriciteit en Gas’ zowel betrekking op de betrouwbaarheid als de 

veiligheid van de energievoorziening. Voor de gasnetten ligt daarbij de nadruk 

op veiligheid, ofwel een veilige distributie van gas. 

In dit hoofdstuk geeft Liander inzicht in de kwaliteit van de geleverde transportdienst en de maatregelen die worden 

genomen om deze voor de toekomst te waarborgen. In paragraaf 3.1 beschrijft Liander de systeemprestaties van de 

afgelopen jaren en de ambitie voor de komende jaren. De kwaliteit van kritische componenten komt aan bod in 

 paragraaf 3.2, gevolgd door de asset gerelateerde risico’s in paragraaf 3.3. Paragraaf 3.4 beschrijft het Liander 

instandhoudings- en vervangingsbeleid en tot slot wordt in paragraaf 3.5 een toelichting gegeven op de 

onderhouds- en vervangingsplannen.

3.1 Systeembetrouwbaarheid

Liander meet het kwaliteitsniveau van de gasnetten, conform de ministeriële Regeling ‘Kwaliteitsaspecten Netbeheer 

Elektriciteit en Gas’, aan de volgende vier kwaliteitsindicatoren:

• de jaarlijkse uitvalduur in seconden: het gemiddelde aantal seconden per jaar dat een aangeslotene niet wordt 

voorzien;

• de gemiddelde onderbrekingsduur in minuten: de gemiddelde duur van een onderbreking van de gasvoorziening 

bij een aangeslotene;

• de onderbrekingsfrequentie per jaar: geeft aan hoe vaak een aangeslotene per jaar gemiddeld met een 

onderbreking wordt geconfronteerd;

• het aantal incidentmeldingen aan de SodM: geeft het aantal categorie 1 (ernstige incidenten en/of ongevallen) en 

categorie 2 (incidenten zonder gewonden en/of slachtoffers) incidenten weer die Liander per jaar aan de SodM 

rapporteert.

Naast deze kwaliteitsindicatoren hanteert Liander twee aanvullende kwaliteitsindicatoren:

• de gemiddelde duur veiligstellen: drukt in minuten uit wat de gemiddelde duur is vanaf het moment van melding 

van een gaslekkage tot het moment waarop een monteur van Liander vaststelt dat er geen onmiddellijk gevaar 

voor personen of objecten meer bestaat;

• de storingsdichtheid (SD) van aansluitleidingen: geeft het aantal storingen per jaar per 1.000 aansluitingen weer 

(gemeten over een periode van 60 maanden).

3.1.1 Gerealiseerde netprestaties
In het vorige KCD (2015) heeft Liander doelstellingen gedefinieerd voor het na te streven kwaliteitsniveau, in de vorm 

van de maximale streefwaarde voor elk van de kwaliteitsindicatoren, zoals vermeld in tabel 3.1.

Kwaliteitsindicator Streefwaarden 2016

Jaarlijkse uitvalduur (sec./jr.) < 60

Gemiddelde onderbrekingsduur (min.) < 167

Onderbrekingsfrequentie (#/jr.) < 0,006

Gemiddelde duur veiligstellen (min.) < 78

Tabel 3.1 - Streefwaarden 2016 (KCD 2015)
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In de grafieken 3.1 tot en met 3.6 is de ontwikkeling van het kwaliteitsniveau van de door Liander beheerde 

netwerken weergegeven over een periode van 5 jaren, uitgedrukt in de hiervoor genoemde kwaliteitsindicatoren. 

Doordat de jaarlijkse uitvalduur bij gas erg laag is, hebben incidenten een grote impact op deze waarde. In het jaar 

2015 hebben er twee grote incidenten plaatsgevonden, te weten in Velsen-Noord en Oldebroek. Hierdoor ligt het 

resultaat van de jaarlijkse uitvalduur en de gemiddelde onderbrekingsduur in 2014 en 2015 fors hoger dan de jaren 

daarvoor. In 2016 had een incident in Alkmaar grote impact op de kwaliteitsindicatoren, met name op de onderbrekings-

frequentie.

Begin 2016 zijn de meldingscriteria gewijzigd voor de incidentmeldingen aan de SodM. Dit resulteert in een 

verschuiving van het aantal incidenten van categorie 2 naar categorie 1.

Liander heeft als doel om de gemiddelde duur tot het veiligstellen van storingen lager te houden dan 78 minuten. Dit 

is in de afgelopen jaren gerealiseerd. De impact van langdurige storingen is kleiner in vergelijking met de kwaliteits-

indicatoren jaarlijkse uitvalduur en onderbrekingsduur, doordat de storingen relatief snel veilig gesteld zijn maar 

langdurig een onderbreking van de gasvoorziening veroorzaken.

Grafiek 3.2 - Onderbrekingsduur (min.)

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Realisatie 56 38 419 241 85 151 125 1193 719 147 0,0060 0,0050 0,0049 0,0056 0,0096
Landelijk	gem. 64 61 194 129 58 164 150 497 321 120 0,0070 0,0067 0,0065 0,0067 0,0082

Streefwaarde 60 60 167 167 0,006 0,006

2012 2013 2014 2015 2016
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Categorie	1 1 1 5 3 13

Realisatie 1,26 1,36 1,43 1,50 1,40 56 47 49 74 64 Categorie	2 74 72 78 107 71
Landelijk	gem. 63 68 60 65 63
Realisatie	(excl.	GSA) 1,26 1,36 1,43 1,49 1,33
Streefwaarde 	 78 78
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De afgelopen jaren is gebleken dat meterwissels impact hebben op de kwaliteitsindicator storingsdichtheid van 

aansluitleidingen. Vanaf 2015 is een forse stijging van het aantal meterwissels (regulier en start van grootschalige 

aanbieding slimme meter) de oorzaak van een stijging van de SD.

3.1.2 Nagestreefde netprestaties 2018 - 2020
De streefwaarden voor de kwaliteitsindicatoren zijn ongewijzigd ten opzichte van 2015 en blijven ook de komende 

jaren van kracht, zie tabel 3.2. Een streefwaarde van de kwaliteitsindicator storingsdichtheid van aansluitleidingen is 

toegevoegd. 

Kwaliteitsindicator Streefwaarde  
2018 - 2020

Jaarlijkse uitvalduur (sec./jr.) < 60

Gemiddelde onderbrekingsduur (min.) < 167

Onderbrekingsfrequentie (#/jr.) < 0,006

Gemiddelde duur veiligstellen (min.) < 78

Storingsdichtheid van aansluitleidingen < 1,36

Tabel 3.2 - Streefwaarden kwaliteitsindicatoren 2018 - 2020

3.2 Relevante ontwikkelingen kwaliteit componenten

De kwaliteit van de gasinfrastructuur is de opsomming van de kwaliteit van de individuele gasvoerende onder grondse 

componenten, aangevuld met de bovengrondse componenten voor regeling en beveiliging van de gasdruk. Voor elk 

individueel component vinden periodieke conditiecontroles plaats. De wijze van controle en de controlefrequentie zijn 

afgestemd op de functie en aard van de uit de componenten samengestelde constructie. Deze controle is beschreven 

in het onderhouds- en instandhoudingsbeleid. Liander onderscheidt de volgende componenten in zijn gasnet:

• hoofdleidingen (transport en distributie) en appendages (onder andere afsluiters);

• aansluitleidingen (aansluitingen met meteropstellingen);

• stations met regelinstallatie.

Het hebben van kennis van de actuele en toekomstige kwaliteit is noodzakelijk om het moment van falen en effect 

vast te kunnen stellen. Met behulp van geavanceerde analysetechnieken op onderhoudsgegevens en storingen brengt 

Liander de faalpotentie op termijn in beeld. De resultaten van de geavanceerde analyse worden periodiek gemonitord.

3.2.1 Kwaliteit componenten
De algemene conclusie van de kwaliteitsanalyse van de componenten is dat afgelopen jaren geen grote 

veranderingen in de algehele goede kwaliteit van de componenten zijn opgetreden. Dit komt tot uiting in de stabiele 

aantallen gestoorde componenten door de jaren heen. 

Resultaten van de kwaliteitsanalsye van de componenten is samengebracht tot een overall conditiebepaling per 

componentgroep in het gasnet en zijn hieronder weergegeven. Hierbij zijn de faalfrequenties per type buisleiding 

weergegeven (exclusief externe oorzaken). De faalfrequentie word herleid uit het totale aantal storingen dat in een 

jaar gemeld wordt gedeeld door de netlengte van het desbetreffende leidingmateriaal (per 100 km). Het merendeel 

van de gemelde storingen (circa 50%) komt voort uit het lekzoeken.

Transportleidingen (> 200 mbar)

Component Aantal Eenheid Faalfrequentie KCD 2015  
(per 100 km/jaar)

Faalfrequentie KCD 2017 
(per 100 km/jaar)

Grijs gietijzer 27 km 185 196

Nodulair gietijzer 465 km 20 24

PE (1e, 2e en 3e generatie) 2.756 km 2 4

Staal 3.983 km 5 5

Kousijzer 2 km N.b. N.b.
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Distributieleidingen (≤ 200 mbar)

Component Aantal Eenheid Faalfrequentie KCD 2015  
(per 100 km/jaar)

Faalfrequentie KCD 2017 
(per 100 km/jaar)

Asbestcement 278 km 24 31

Koper 14 km N.b. N.b.

Grijs gietijzer 1.449 km 73 56

Hard PVC 4.888 km 6 6

Nodulair gietijzer 486 km 34 45

PE (1e, 2e en 3e generatie) 4.748 km 5 5

Slagvast PVC 19.703 km 4 3

Staal 2.670 km 7 6

Kousijzer 52 km N.b. N.b.

Zowel de branche-onderzoeken als de met geavanceerde analyse verkregen storingscijfers van Liander tonen aan 

dat de eerste toegepaste kunststof hoofdleidingmaterialen (1e generatie PE en hard PVC) nog een goede kwaliteit 

kennen. Een mindere kwaliteit kan worden toegeschreven aan de brosse materialen grijs gietijzer, asbestcement en 

in zekere mate ook aan nodulair gietijzer. De stijging qua faalfrequentie aan grijs gietijzer bij hoofdleidingen (> 200 

mbar) is verklaarbaar door de verhoogde lekzoek-frequentie van deze typen buisleidingen. Sinds 2014 heeft Liander 

het beleid dat deze leidingen in plaats van eens in de vijf jaar, eens in de drie jaar op lekkages worden geïnspecteerd. 

Door de verhoogde frequentie worden meer lekken gevonden die een grote invloed hebben op de faalfrequentie. 

 

Van het kousijzer is nog geen faalfrequentie bekend (door de beperkte hoeveelheid kilometers en kortstondige 

ingebruikname), maar de verwachting is dat deze vergelijkbaar is met PE en slagvast PVC. Dit op basis van 

verschillende onderzoeken naar de kwaliteit van kousijzer. Van het koper is geen faalfrequentie bekend doordat dit 

in zeer beperkte hoeveelheid kilometers is aangelegd waarbij de omstandigheden relatief ideaal zijn. Hierdoor 

hebben deze leidingen weinig storingen. 

Aansluitleidingen (aansluitingen met meteropstellingen)

Component Aantal Eenheid Faalfrequentie KCD 2015  
(per 100 stuks/jaar)

Faalfrequentie KCD 2017  
(per 100 stuks/jaar)

Hard PVC 24.838 stuks 0,64 0,95

Koper 131.564 stuks 0,41 0,42

PE 1.580.380 stuks 0,09 0,09

Slagvast PVC 127.475 stuks 0,29 0,29

Staal 114.664 stuks 1,48 1,48

Geavanceerde analyse op de storingen en de eerste analyses van metingen op de kwaliteit van uitgenomen 

aansluitingen (project KwalUgas, zie ook paragraaf 3.4.2), bevestigen de algemene indrukken omtrent de relatief 

minder hoge kwaliteit van de leidingmaterialen hard PVC en staal onbeschermd/beschermd met een bitumen 

bekleding. De faalfrequenties van deze leidingmaterialen per 100 stuks per jaar zijn hoger in vergelijking met de 

andere materialen. Corrosie is de voornaamste storingsoorzaak voor onbeschermde – en bitumen beklede stalen 

aansluitleidingen. Voor hard PVC is de aanlegconstructie (overgang naar ander type materiaal) storingsgevoeliger 

dan constructies bij andere typen kunststof.

Stations met regelinstallatie

Component Aantal Eenheid Faalfrequentie KCD 2015  
(per 100 stuks/jaar)

Faalfrequentie KCD 2017 
(per 100 stuks/jaar)

Stations met regelinstallatie 18.392 stuks 0,05 0,04

Liander onderzoekt het falen van de afzonderlijke componenten van een gasstation. Onderzoek is gedaan naar het 

faalgedrag van de verschillende componenten in een station: VA, VAK, VAKAAN (veiligheidsafsluiter en regelaar) en 

de regelaar. Uit het onderzoek is geconcludeerd dat de faalkans van de verschillende componenten van dezelfde 

ordegrootte zijn en generiek op 0,04 storingen per 100 stuks per jaar gesteld kan worden. Daarnaast is ook 

geconcludeerd dat het falen van de componenten niet leeftijdsafhankelijk is. De faalkansen van de stations liggen in 

dezelfde orde van grootte. De gemiddelde faalfrequentie (generiek) wordt zodoende gesteld op 0,04 per 100 stuks 

per jaar. 
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3.2.2 Ontwikkeling geavanceerde analytics conditiebepaling
Het hebben van kennis van de actuele en toekomstige kwaliteit van de assets is noodzakelijk om op het juiste 

moment falende componenten of leidingsecties te kunnen vervangen. Om dit in kaart te brengen doet Liander 

onderzoek naar nieuwe analysemethoden.

Zo is bijvoorbeeld het toepassen van Survival Analysis binnen de gassector onderzocht. Middels deze ‘advanced 

analytics’ wordt de toekomst van een asset in beeld gebracht door te kijken naar de kennis die in het verleden is 

opgedaan. Door het modelleren van faalcurves op basis van Nestorgegevens gecombineerd met omgevings- en 

assetkenmerken (grondsoort, grondzakking, diameter, etc.) is Liander in staat om aan te geven wat de huidige 

kwaliteit van het net is en hoe deze zich naar verwachting in de toekomst zal ontwikkelen.

De resultaten van de eerste analyse op distributieleidingen hebben de specifieke variabelen geïdentificeerd die 

van invloed zijn op het al dan niet storen van een leiding. Daarnaast hebben de resultaten aangetoond dat de 

verschillende materialen duidelijk verschillende faaldistributies vertonen, dat verschillende materialen in meer of 

mindere mate gevoelig zijn voor omgevingsomstandigheden (grondzakking en grondsoort bijvoorbeeld) en dat 

specifieke leidingkenmerken de faalkans kunnen beïnvloeden. De Survival Analysis methodiek maakt het mogelijk 

om de expertkennis die aanwezig is beter te kwantificeren. 

Met de uitkomsten van de Survival Analysis wordt een groot scala aan toepassingen ontwikkeld. Zo worden de 

uitkomsten gebruikt om een prioritering van de meest kwetsbare leidingen op te stellen waarmee de risicomitigatie 

wordt versneld, of om bijvoorbeeld scenario’s door te rekenen op basis van netontwikkelingen en investerings-

voorstellen om het aantal te verwachten storingen te kunnen voorspellen. Deze toepassingen zullen in 2018 en 

daarna verder uitgewerkt worden. Daarnaast zal in dezelfde periode eenzelfde analyse uitgevoerd worden op 

aansluitleidingen. Tegelijkertijd worden gesprekken gevoerd binnen Netbeheer Nederland om de modellen op 

landelijk niveau te projecteren.

Veiligheidskaart Gas

Naast het hebben van kennis is ook het integraal 

toegankelijk hebben van kennis van belang. 

Liander heeft zodoende de Veiligheidskaart 

Gas ontwikkeld. In de Veiligheidskaart Gas zijn 

verschillende aspecten die invloed hebben op 

de kwaliteit van de hoofdleidingen, zoals leeftijd 

en grondsoort, maar ook het effect van een 

storing gecombineerd in een model en visueel 

(geografisch) toegankelijk gemaakt voor een 

brede groep medewerkers. De ontwikkeling van 

de Veiligheidskaart Gas is een continu proces 

waardoor regelmatig verbeteringen, door onder 

andere toevoegingen van data, plaatsvinden. 

Vooralsnog is de veiligheidskaart alleen 

beschikbaar voor hoofdleidingen. In figuur 3.1 is 

een totaalbeeld van het voorzieningsgebied van 

Liander weergegeven van de Veiligheidskaart 

Gas anno oktober 2017. De kleurcoderingen 

geven het risico van dat specifieke leidingdeel 

voor storingen weer en vormen belangrijke input 

voor de prioritering van vervangingen op eigen 

initiatief. Groen heeft een lage prioritering, oranje 

een gemiddelde prioritering en rood een hoge 

prioritering.

Figuur 3.1 - Landelijk beeld van de Veiligheidskaart Gas
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3.3 Relatie met risico’s

Voor het borgen van de kwaliteit van de gasvoorziening dienen de risico’s die zich kunnen openbaren in de gasnetten 

gedurende alle fasen van de asset levenscyclus beheerst te worden. Hiertoe houdt Liander een asset risicoregister bij.

Liander houdt het risicoregister actueel door nieuwe risico’s toe te voegen wanneer deze geïdentificeerd worden en

bestaande risico’s periodiek te evalueren. Liander selecteert op basis van relevantie en/of urgentie risico’s voor 

verdere analyse en beleidsontwikkeling. Door middel van een ‘snapshot’ van het risicoregister kan de actuele 

risicopositie worden bepaald. Het risicoregister omvat op dit moment 123 risico’s die gerelateerd zijn aan het gasnet.

Een overzicht van de meest relevante asset gerelateerde risico’s wordt gegeven in tabel 3.3. Dit betreft de risico’s die 

na toetsing aan de Liander risicomatrix de hoogste classificatie hebben gekregen ten opzichte van de andere risico’s 

(zie ook bijlage II).

Risico Risiconiveau Effect

1 Lekkage grijs gietijzeren hoofdleidingen gas Zeer Hoog Veiligheid

2 Lekkage asbestcementen hoofdleidingen gas Zeer Hoog Veiligheid

3 Lekkage gasleidingen als gevolg van graafschades Hoog Kwaliteit

4 Niet op korte termijn voldoen aan NEN 1059 voor gasstations Hoog Veiligheid

5 Lekkage aansluitleidingen gas Hoog Veiligheid

6 Technisch netverlies gas (inclusief methaanemissie) Hoog Kwaliteit

7 Water en vuil in het gasleidingsysteem als gevolg van schade Hoog Kwaliteit

8 Datakwaliteit gas- en elektriciteitsassets Hoog Kwaliteit

9 Vocht en stof in het gasnet Hoog Kwaliteit

Tabel 3.3 - Meest relevante asset gerelateerde gasrisico’s

3.4 Instandhoudingsbeleid (onderhoud en vervangingen) 

De kwaliteit van de componenten wordt door instandhoudingsactiviteiten op peil gehouden. Het door Liander 

gehanteerde instandhoudings- en vervangingsbeleid komt tot stand aan de hand van de Risk Based Asset 

Management methodiek. Om het risico van het falen van netcomponenten te beheersen, wordt steeds een keuze 

gemaakt tussen de verschillende instandhoudings- en vervangingsstrategieën. Daarnaast zijn er componenten die 

vanwege externe factoren verlegd, verplaatst of vervangen moeten worden.

Een component kan falen door kinderziektes, corrosie en slijtage, alsmede externe oorzaken. Door netontwikkelingen 

en de energietransitie kunnen faalvormen ontstaan die voorheen niet voorkwamen of bekend waren. Liander voert 

onderzoek uit naar opgetreden storingen om vast te stellen of sprake is van een mogelijke trend in bepaalde 

storingen en storingsoorzaken, zodat tijdig de benodigde (beleids)maatregelen genomen kunnen worden. Waar 

mogelijk deelt Liander ervaringen met andere netbeheerders. Het storingsgedrag van een asset helpt bij het creëren 

van een beeld over de kwaliteit van de componenten en kan worden beschreven aan de hand van de zogenaamde 

badkuipkromme, zie figuur 3.2. Daarin worden drie levensfasen onderscheiden:

  

I   Falen als gevolg van kinderziektes zoals bijvoorbeeld productie- 

en montage afwijkingen; 

II  Willekeurig falen; 

III    Toename faalfrequentie als gevolg van veroudering zoals 

bijvoorbeeld als gevolg van corrosie, verandering van 

materiaaleigenschappen en slijtage. 

Het beïnvloeden van het faalgedrag is anders in elke fase. In de eerste 

fase zijn vooral de kwaliteit van het ontwerp, de keuze van materialen, 

de vak bekwaamheid van de aanleg, de opstellingscondities en de 

plaats in het gasnet van invloed. 

Faaltempo

I
Early

failures

III
Wear 
Out

II
Ontdaan van 
kinderziekten

Tijd
Figuur 3.2 - De badkuipkromme
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In de tweede fase gaat de aandacht met name uit naar het beperken van de effecten van falen door eventuele 

redundantie, snelle detectie door monitoring of inspecties en slagvaardig en efficiënt herstel.

In de derde fase gaat de aandacht uit naar die componenten, die qua leverbetrouwbaarheid, functionaliteit of 

veiligheid niet meer voldoen of waaraan onevenredig veel onderhoud moet plaatsvinden. Hiervoor ontwikkelt 

Liander per component toegespitste onderhoudsstrategieën: 

• Nieuw toegepaste componenten: bij componenten waarvan nog weinig ervaringsgegevens bekend zijn, wordt als 

basis het voorschrift van de fabrikant ten aanzien van de onderhoudsmethode en -frequentie aangehouden. Deze 

zijn over het algemeen erg conservatief en risicomijdend. Daarbij wordt veelal ingezet op periodiek onderhoud, 

terwijl Liander waar mogelijk toestandsafhankelijk onderhoud pleegt;

• Gebruikte componenten: voor componenten waarbij Liander kan putten uit eigen ervaring door adequate 

storingsregistratie en -analyse en het bijhouden van inspectie-, onderhouds- en diagnostische gegevens wordt 

het onderhoudsprogramma vastgesteld op basis van Failure Mode Effect and Criticality Analysis (FMECA).

Bovengrondse middelen onderhoudt Liander hoofdzakelijk preventief. Voor de ondergrondse bedrijfsmiddelen past 

Liander correctieve, storingsafhankelijke onderhoudsmethodiek toe (zie tabel 3.4 voor een uitleg van de 

verschillende typen instandhoudings- of vervangingsmethoden bij Liander).

Type instandhoudings- of  vervangingsmethode Toelichting

Amoveren Verwijderen van leidingen, installaties, aansluitingen en dergelijke

Modificatief onderhoud Vervangen van storingsgevoelige of gestoorde componenten, wijzigen of verplaat-
sen van installaties, kabels, aansluitleidingen en dergelijke

Preventief onderhoud regulier/incidenteel Controle, inspecties en metingen. Vervangen/onderhouden van onderdelen van 
componenten ter voorkoming van storingen op periodieke/conditionele basis

Storingsonderhoud Veiligstellen en reparatie infrastructuur na constatering van een storing

Vervangen op eigen initiatief Vervangen van componenten op grond van tekortschietende condities van bedrijfs-
middelen, of op grond van het niet kunnen voldoen aan netperformance-indicatoren

Reconstructies Vervanging van componenten op grond van activiteiten van derden (met name 
 beheerders van openbare ruimte en wegbeheerders)

Tabel 3.4 - Onderhoudsmethoden Liander

Liander maakt de keuze tussen het toe te passen instandhoudings- of vervangingsbeleid door de balans tussen 

enerzijds faalgedrag, inspectieresultaten en de impact van falen van de betreffende component en anderzijds door 

de kosten en de effectiviteit van de mogelijke maatregelen.

Naast conditie en kwaliteit van een component hebben vervangingen met name vanuit het oogpunt veiligheid een 

hoge prioriteit. Er zijn diverse veiligheid gerelateerde argumenten die een preventieve vervanging kunnen initiëren, 

zoals:

• Veranderende wet- of regelgeving;

• Veranderende factoren in de directe omgeving;

• Onvoldoende beschikking over kennis en vaardigheden;

• Het niet veilig toegankelijk zijn van componenten;

• De analyse van een (bijna) ongeval. 

Per situatie bepaalt Liander het risicoprofiel om vast te stellen of, en zo ja welke, acties nodig zijn.

Het instandhoudings- en vervangingsbeleid wordt vertaald naar werkzaamheden die zijn opgenomen in het 

meerjaren activiteitenplan dat Assetmanagement jaarlijks in opdracht geeft aan de service providers. Op basis van 

de registratie-eisen aan de uitgevoerde werkzaamheden in combinatie met aanvullende analyses, wordt de 

effectiviteit van het instandhoudingsbeleid periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Dit betreft de “Check” 

en “Act” fasen van de PDCA-cyclus.
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3.4.1 Kritische netcomponenten
In onderstaande paragraaf wordt voor de kritische netcomponenten het instandhoudings- en vervangingsbeleid 

toegelicht.

Hoofdleidingen en appendages

De conditie van hoge- en lagedrukhoofdleidingen en daarin opgenomen appendages (onder andere grondafsluiters) 

wordt gemonitord met behulp van periodiek lekzoeken, analyse van storingen en beoordeling van de kwaliteit van 

uitgenomen netsegmenten. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd op de restlevensduur/kwaliteit van de eerste 

toegepaste kunststof buismaterialen en verbindingen (in branche verband). Een mindere kwaliteit kan worden 

toegeschreven aan de brosse materialen grijs gietijzer en asbestcement. Deze materialen worden door Liander actief 

vervangen, geamoveerd of gerenoveerd door de kousmethodiek. Sinds 2016 past Liander de kousmethodiek 

gestandaardiseerd toe. De kousmethodiek houdt in dat een kous die gevuld is met twee componenten epoxy hars 

door een gasbuis wordt geblazen. De hars wordt uitgehard met behulp van stoom, waarna de oude leiding als 

dragende constructie functioneert. De methodiek wordt nu gebruikt als alternatieve beheersmaatregel voor open 

sleuf ontgravingen.

Bij het drukloos maken van leidingsecties in hoge of lage druk dienen de daarvoor in het net aanwezige grond-

afsluiters vindbaar en bedienbaar te blijven. Om de functionaliteit te borgen, worden de grondafsluiters periodiek 

gecontroleerd. De eventuele gevonden gebreken worden hersteld. Alle functionaliteiten, op één na, van de grond-

afsluiters kunnen eenvoudig worden getoetst. De controle van de dichtheid (inwendig) van de grondafsluiters is niet 

of slechts met gecompliceerde schakelingen in het net uit te voeren. Mede naar aanleiding van de ervaring bij 

incidenten in het verleden is besloten om bij het vervangen van lagedrukleidingen in nauwe stegen en doorgangen 

veiligheids-/brandafsluiters in het vermaasde lagedruknet te bouwen. Ter beperking van het veiligheids risico (bij 

lekkage sneller kunnen afsluiten) worden bij het vervangen van de leidingsegmenten aan weerszijden sectie-

afsluiters ingebouwd.

Aansluitleidingen (aansluitingen met meteropstellingen)

Ook de conditie van aansluitleidingen wordt gemonitord met behulp van periodiek lekzoeken, analyse van storingen 

en beoordeling van de kwaliteit van uitgenomen netsegmenten. Voor de materialen hard PVC en staal onbeschermd/

beschermd met een bitumen bekleding kent Liander een actief vervangingsprogramma / instandhoudingsprogramma 

in de gebieden waar de kwaliteitsmetingen aanduiden dat de kwaliteit van de leidingen lager is. Deze aansluit-

leidingen worden vervangen door PE aansluitleidingen. PE aansluitleidingen vertonen al jaren de laagste faalfrequentie 

van alle typen materialen.

Stations met regelinstallatie

Liander transporteert gas met een bedrijfsdruk van 8 bar in zijn netwerken. Voor distributiedoeleinden wordt deze druk 

met regelinstallaties gereduceerd naar de bedrijfsdrukken 4 bar, 100 mbar en 30 mbar. Daarnaast zijn er vanuit de 

historie nog een aantal andere drukken aanwezig in het netwerk. Dit betreft echter relatief kleine hoeveelheden.

De regelinstallaties bestaan uit regelstraten met onder andere de componenten regelaar, veiligheidsafsluiter (VA), 

veiligheidsafsluiter en regelaar (VAKAAN) en veiligheidsafsluitklep (VAK). Regelinstallaties staan enkelvoudig of 

meervoudig opgesteld in stations. Stations zijn betrouwbare onderdelen van de gasinfrastructuur, er worden geen 

grote aantallen vervangingen verwacht op basis van falen. De vorm van falen met het grootste effect op de bedrijfs-

waarden is ‘open falen’ van een station waardoor in het onderliggende netwerk een te hoge druk ontstaat die 

afbreuk doet aan de veiligheid. Alhoewel open falen zeldzaam is, heeft Liander gezien het grote effect een programma 

om alle district-, aflever- en overslagstations compliant te laten zijn aan de NEN 1059:2010. Dit programma loopt tot 

2022 en is op schema. 

De meeste amoveringen, modificaties en vervangingen op deze gasstations gebeuren vanuit dit programma. 

Bij Liander is op dit moment het gemiddelde vervangingsmoment van een station op basis van ouderdom 80-85 jaar. 

Het aantal vervangingen van stations op basis van ouderdom is zeer gering. De verwachting is dat in 2050 de eerste 

vervangingen op basis van ouderdom plaats zullen vinden. 
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3.4.2 Detaillering instandhoudingsactiviteiten

KwalUGas (kwaliteitsregistratie- en rapportage uitgenomen gasnetdelen) 

Per 1 januari 2015 is een specialistisch team van een aantal specifiek getrainde monteurs operationeel om de 

beoordeling van de kwaliteit van uitgenomen netdelen en componenten uniform uit te voeren voor in eerste instantie 

een periode van vijf jaar.

De actueel gemeten kwaliteit wordt gebruikt bij de besluitvorming over het al dan niet (lokaal) vervangen van netdelen 

of componenten in de nabije toekomst. Het jaarprogramma voorziet in het beoordelen van ongeveer 1.750 stuks 

aansluitingen en 225 stuks hoofdleidingmateriaal. Onderstaande figuur 3.3 geeft een weergave van de locatie van 

getrokken samples op aansluitingen na het eerste jaar (2015). De kleur duidt de kwaliteit van het beoordeelde 

uitgenomen netdeel. Figuur 3.4 geeft een weergave van april 2017. Afhankelijk van bevindingen uit de beoordeling 

wordt bepaald welke acties nodig zijn. Dit kan betekenen dat aansluitleidingen in bepaalde gebieden preventief 

worden vervangen, maar ook dat bepaalde gebieden meer gemonitord worden (onder andere lekzoeken). Door de 

grotere hoeveelheid aan beoordelingen in een gebied kunnen de bepaalde acties beter afgestemd worden. Het 

vijfjarige onderzoek is nog lopende en de eerste concrete resultaten worden eind 2019 verwacht.

Risico-gebaseerd lekzoeken 

In 2013 is het proces omtrent lekzoeken geëvalueerd. Dit heeft geleid tot het herzien van het beleid om het proces te 

vereenvoudigen en de praktijk en theorie beter op elkaar aan te laten sluiten. Eenduidige (beleids)-richtlijnen zijn 

opgesteld.

Gebieden met een verhoogd risico vanuit omgevingsfactoren en/of het materiaal worden met een hogere frequentie 

dan de algemeen aangegeven frequentie in de NEN 7244-9 onderzocht.

In grafiek 3.7 is het aantal lekindicaties weergegeven dat met periodiek lekzoeken is aangetroffen. Naast periodieke 

controles vinden ook ad hoc controles plaats na werkzaamheden en gasluchtmeldingen. Het aantal aangetroffen 

klasse 1 en 2 lekindicaties in de jaren 2015 en 2016 is vergelijkbaar met de trend van de jaren daarvoor. 

Grafiek 3.7 - Aantal aangetroffen lekindicaties per jaar na lekzoeken

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Klasse	2 1707 1204 1317 1485 1533 1411
Klasse	1 988 713 1084 1203 1126 1150
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Figuur 3.3 - Locaties getrokken samples april 2015 

(grijs = geen beoordeling; groen = goed; geel = matig; oranje = slecht; 

rood = bezweken)

Figuur 3.4 - Locaties getrokken samples april 2017 

(grijs = geen beoordeling; groen = goed; geel = matig; oranje = slecht; 

rood = bezweken)
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In 2016 is Liander het periodiek lekzoeken in digitale vorm gaan uitvoeren en monitoren. De gezochte tracés worden 

zodoende realtime met x- en y- coördinaten geregistreerd, maar ook zijn de lekindicaties goed herleidbaar. Hierdoor 

zijn veel handmatige handelingen (met name registratie) – en daarmee mogelijke fouten - voorkomen. Met de 

visualisatie en monitoring van de resultaten kan het periodiek lekzoeken inzichtelijk gemaakt worden. Hiermee kan 

onder andere gecontroleerd worden of het lekzoeken correct is verlopen. Bijkomend voordeel bij de registratie van 

het lekzoeken is dat (ongewenste) overbouwingen van gasleidingen ook makkelijk in kaart gebracht kunnen worden.

3.5 Vervangings- en onderhoudsplan

Vervanging en onderhoud borgen de instandhouding van de bestaande functie van het net. 

 

3.5.1 Algemene trends en ontwikkelingen
In de periode 2015 - 2017 heeft Liander hard gewerkt om de activiteiten te verrichten die relevant zijn om het net in 

stand te houden. In het KCD 2015 zijn de geplande activiteiten beschreven. Deze activiteiten zijn grotendeels 

gerealiseerd. Echter, in de periode 2015 -2017 heeft Liander te maken gehad met een aantal ontwikkelingen, die 

hebben geresulteerd in verschillen tussen plan en realisatie. Onderstaande ontwikkelingen zijn relevant voor het 

vervangings- en onderhoudsplan:

Ruilverkaveling Alliander en Enexis

Liander heeft per 1 januari 2016 de van Enexis overgenomen gasnetten in Friesland en Noordoostpolder geïntegreerd. 

Hierdoor nemen de activiteiten in omvang toe terwijl in het KCD 2015 van Liander hiermee nog geen rekening was 

gehouden.

Saneringsbeleid brosse materialen

Door grondroering (door derden) in de directe nabijheid van de distributieleidingen neemt de kans op breuk door 

grondzetting toe. Liander vervangt brosse materialen preventief wanneer derden de grond roeren. Dit gaat in veel 

gevallen gepaard met de sanering van de aan de vervanging van hoofdleidingen verbonden aansluitleidingen. De 

hoeveelheid op deze manier te vervangen brosse materialen en aansluitleidingen is hierdoor sterk afhankelijk van de 

activiteiten van derden.

Saneringsbeleid aansluitleidingen

In toenemende mate blijkt, met name in de hoogbouw, vervanging van de stijgleiding (inpandige aansluitleiding) niet 

nodig. Dat heeft tot gevolg dat er een verschuiving plaatsvindt van complete saneringen (waarvan de aantallen 

worden gerapporteerd in de tabellen in het KCD) naar aanpassingen van de meteropstelling, die niet zijn opgenomen 

in de tabellen met aantallen in het KCD.

Klantbenadering

Om overlast bij de klant tot een minimum te beperken, stemt Liander werkzaamheden ten aanzien van het plaatsen 

van slimme meters en het saneren van aansluitingen zoveel mogelijk op elkaar af.

3.5.2 Vervangingsplan

Realisatie 2015 - 2017

Een terugblik op de vorige jaren en een vergelijking met de realisatie levert de volgende cijfers:  

 

Vervangingen in mln euro 2015
KCD 2015 Realisatie

2016
KCD 2015 Realisatie

2017
KCD 2015 Realisatie*

€ 94,2 € 86,8 € 110,1 € 95,7 € 107,5 € 94,8

Aansluitingen € 44,7 € 38,4 € 57,6 € 39,6 € 61,8 € 40,9

Bijdragen derden € 0,0 – € 0,1 – € 0,1 – € 0,1 € 0,0 € 0,0

Netten € 49,5 € 48,4 € 52,5 € 56,0 € 45,7 € 53,9

Bijdragen derden – € 2,6 – € 3,8 – € 4,0 – € 2,4 – € 3,5 – € 3,6
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Vervangingen Eenheid 2015
KCD 2015 Realisatie

2016
KCD 2015 Realisatie

2017
KCD 2015 Realisatie*

Leidingen

HD Hoofdleidingen (*) km 31 28 41 34 33 35

Distributieleidingen (**) km 236 206 240 207 211 261

Aansluitleidingen (**) aantal 32.535 29.291 33.808 24.135 34.150 24.032

Stations

Overslagstation aantal 0 0 0 0 0 0

Districtregelstation aantal 110 95 88 88 81 96

Hogedruk huisaansluitset aantal 21 11 26 13 25 40

Afleveringstation aantal 8 12 15 2 11 9

Aansluitingen

HD aansluitingen (*) aantal 12 12 15 2 11 9

LD aansluitingen (**) aantal 32.523 29.279 33.793 24.133 34.139 24.023

Overige (appendages) aantal 0 0 0 0 0 0

Tabel 3.5 - Overzicht vervangingen 2015 - 2017 *Eindejaarsverwachting september 2017

Toelichting belangrijkste afwijkingen leidingen

De geplande vervangingen van distributieleidingen betreffen voornamelijk vervangingen bij opgelegde reconstructies 

en vervangingen van brosse leidingen.

In de periode 2015 - 2016 is 63 kilometer distributieleiding minder vervangen dan was ingeschat, met name omdat de 

grondroering door derden achterbleef bij de verwachtingen en er minder reconstructies waren dan verwacht. 

Aangezien deze vervangingen niet door de kwaliteit van de leiding worden getriggerd heeft het achterblijven geen 

impact op de kwaliteit van het net.

In dezelfde periode heeft 263 kilometer (gemiddeld 131 kilometer per jaar) brosse materialen vervangen, waardoor 

Liander voorligt op de planning om in 30 jaar alle gasleidingen gemaakt van brosse materialen te vervangen.

In 2017 zal Liander meer kilometers transport- en distributieleidingen vervangen dan gepland in het KCD 2015. 

Liander volgt het vervangingsprogramma van Vitens waarbij brosse asbestcement waterleidingen worden 

vervangen. Hierdoor heeft Liander 34 kilometer brosse materialen vervangen die in het KCD 2015 niet voorzien 

waren. Daarnaast ziet Liander een toename van het aantal reconstructies door het aantrekken van de economie.

Toelichting belangrijkste afwijkingen stations

Liander maakt administratief geen onderscheid tussen overslag- en districtregelstations. De gerealiseerde aantallen 

appendages worden niet apart geregistreerd. 

Het aantal vervangingen van overslag- en districtregelstations, met als doel om in 2022 alle stations aan de norm 

NEN 1059 te laten voldoen, is in 2015 achtergebleven ten opzichte van de prognose. In 2017 worden naar verwachting 

96 stations vervangen, waardoor de achterstand die in 2015 is ontstaan wordt ingelopen.

Toelichting belangrijkste afwijkingen aansluitingen

In 2015 zijn 10% minder aansluitingen vervangen dan in het KCD 2015 werd geraamd. De realisatie in 2016 is bijna 

30% lager dan bij het opstellen van het KCD 2015 nog werd geprognosticeerd. Dit heeft de volgende redenen:

• Bij sanering van de hoofdleiding saneert Liander, wanneer de verbonden aansluitleidingen aan de sanerings-

criteria voldoen, ook aansluitleidingen. Omdat er minder hoofdleidingen zijn gesaneerd, zijn ook minder daaraan 

gekoppelde aansluitleidingen gesaneerd. Aangezien deze vervangingen niet door de kwaliteit van de leiding 

worden getriggerd heeft het achterblijven geen impact op de kwaliteit van het net.

• De vervangingen van aansluitleidingen op grond van de analyse van de storingsdichtheid leverde, door het 

uitvoeren van gedegen risico-inspecties voordat tot saneren wordt overgegaan, minder saneringen op dan in het 

KCD 2015 werd voorzien. De kwaliteit van de aansluitleidingen bleek beter dan vooraf ingeschat waardoor het 

achterblijven van de realisatie geen impact op het risico heeft.

• Er worden minder complete aansluitingen vervangen, omdat veelal vervanging van de meteropstelling volstaat. 

Deze aantallen worden niet opgenomen in de tabellen van het KCD.

• Introductie van innovatieve hulpstukken voor aanpassing van de meteropstelling bij het plaatsen van slimme meters 

bij bestaande aansluitingen beperkt het aantal saneringen ten opzichte van de verwachting in het KCD 2015.

In 2017 worden naar verwachting evenveel aansluitingen vervangen als in 2016 het geval was.
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Toelichting belangrijkste afwijkingen financieel

De vervangingsuitgaven netten in 2015 t/m 2017 zijn ondanks de lagere aantallen vervangen kilometers circa 2% 

hoger dan in het KCD 2015 werd verwacht. Enerzijds omdat de gemiddelde kostprijs van de uitgevoerde 

werkzaamheden hoger was door concentratie in stedelijk gebied, anderzijds door gestegen uitvoeringskosten 

(materialen en aannemerij).

Door de lagere aantallen zijn de vervangingsuitgaven aansluitingen in 2015 t/m 2017 eveneens lager dan in het KCD 

2015 werd verwacht. Ook de aantallen en uitgaven voor aanpassingen aan de meteropstellingen tijdens de 

grootschalige aanbieding van slimme meters vallen in de praktijk lager uit dan vooraf geraamd.

Vooruitblik 2018 – 2020

De vooruitblik op de periode 2018-2020 levert de volgende cijfers: 

Vervangingen (in mln euro) 2018 2019 2020

€ 101,8 € 96,9 € 86,8

Aansluitingen € 43,1 € 43,6 € 38,4

Bijdragen derden € 0,0 € 0,0 € 0,0

Netten € 58,8 € 53,3 € 48,3

Bijdragen derden – € 6,1 – € 4,1 – € 3,3

Vervangingen Eenheid 2018 2019 2020

Leidingen

HD Hoofdleidingen (*) km 30 26 36

Distributieleidingen (**) km 262 255 239

Aansluitleidingen (**) aantal 25.030 25.007 25.007

Stations

Overslagstation aantal 0 0 0

Districtregelstation aantal 108 95 50

Hogedruk huisaansluitset aantal 36 40 38

Afleveringstation aantal 9 7 7

Aansluitingen

HD aansluitingen (*) aantal 9 7 7

LD aansluitingen (**) aantal 25.021 25.000 25.000

Overige (appendages) aantal 0 0 0

Tabel 3.6 - Overzicht van vervangingen 2018 - 2020

Toelichting leidingen

Het vervangen van hoofd- en distributieleidingen gas op basis van grondroering, storingsdichtheid en lekzoeken 

daalt in de periode 2018 - 2020. Liander heeft inmiddels een groot deel van de brosse materialen vervangen, 

waardoor de vervanging op grond van deze triggers afneemt.

Liander heeft met verschillende waterleidingbedrijven afspraken gemaakt om de vervanging van gas- en water-

leidingen gezamenlijk te prioriteren en qua uitvoering op elkaar af te stemmen om grootschalige onderbreking van 

de gaslevering door leidingbreuken te voorkomen. In de jaren 2018 - 2020 voorziet Liander nog jaarlijkse de 

vervanging van 20 km brosse materialen samen met andere waterleidingbedrijven (naar analogie van het project in 

Apeldoorn met Vitens) op locaties in onder andere Gelderland en ‘t Gooi

De prognose voor vervanging als gevolg van reconstructies door derden is voor de planperiode 2018 - 2020 vrijwel 

constant gehouden.

Toelichting stations

Het aantal te vervangen gasstations, om deze NEN 1059 compliant te maken, daalt de komende jaren. Liander 

verwacht dat er na 2019 een kanteling komt van volledige vervanging van stations naar modificatie. Na 2019 heeft 

Liander de stations met het hoogste risico (waaronder de complexe stations in A’dam) gereed en start Liander met de 

stations met een lager risico. In deze stations zijn minder uitgebreide aanpassingen vereist en volstaat een modificatie 

om het station aan de eisen van de NEN 1059 te laten voldoen. 
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Toelichting aansluitingen

De vervanging van aansluitingen blijft de komende jaren constant op 25.000 stuks. Liander vervangt minder 

aansluitleidingen als gevolg van meterwissels dan eerder voorzien werd. Daarnaast daalt het aantal aansluitleidingen 

dat Liander gelijktijdig met de distributieleiding vervangt. Enerzijds neemt de vervanging van distributieleidingen af 

en anderzijds voert Liander steeds meer inspecties uit om de kwaliteit van de aansluitleiding vast te stellen voordat 

Liander tot vervanging overgaat.

Deze daling wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een toename van het aantal saneringen op basis van kwaliteit. 

Liander heeft de afgelopen jaren een conditiemodel ontwikkeld, waardoor Liander beter in staat is om kwalitatief 

mindere aansluitingen aan te wijzen voor vervanging.

Toelichting financieel

De uitgaven voor vervanging van netten (leidingen en stations) dalen, op basis van bovenstaande toelichting, de 

komende jaren.

De uitgaven voor vervanging van aansluitingen nemen in 2020 af. Het aantal aan te passen meteropstellingen als 

gevolg van de grootschalige aanbieding van de slimme meter daalt dan aanzienlijk, doordat het aantal te vervangen 

meters lager is dan in de voorgaande jaren. Deze aanpassingen zijn kleinschalig en daardoor geen onderdeel van de 

in de tabel opgenomen aantallen, de uitgaven die hier betrekking op hebben neemt Liander uiteraard wel volledig 

mee in de uitgaven.

3.5.3 Onderhoudsplan

Realisatie 2015 - 2017

Een terugblik op de vorige jaren en een vergelijking met de realisatie levert de volgende cijfers: 

 

Onderhoudsplan (in min euro) 2015
KCD 2015 Realisatie

2016
KCD 2015 Realisatie

2017
KCD 2015 Realisatie*

€ 47,3 € 53,5 € 40,1 € 50,6 € 38,9 € 47,0

Onderhoud € 25,7 € 29,0 € 23,0 € 30,3 € 22,1 € 26,6

Bijdragen derden – € 2,8 – € 2,7 – € 6,0 – € 4,6 – € 6,3 – € 5,2

Storingen € 15,9 € 18,2 € 15,1 € 17,1 € 14,9 € 16,2

Bijdragen derden – € 1,4 – € 1,0 – € 1,2 – € 2,5 – € 1,2 – € 1,7

Overig € 9,9 € 10,0 € 9,2 € 10,3 € 9,4 € 11,1

Tabel 3.7 - Overzicht onderhoud 2015 - 2017 *Eindejaarsverwachting september 2017

Toelichting belangrijkste afwijkingen onderhoud

Amoveren hoofdleidingen

De onderhoudsuitgaven 2015/2016 zijn ruim 20% hoger dan verwacht in het KCD 2015. In beide jaren zijn de aantallen 

en kosten in verband met het verwijderen van hoofdleidingen toegenomen. Het amoveren van netten en aansluitingen 

betreft niet-activeerbare kosten en worden om die reden verantwoord in het onderhoudsplan in plaats van het 

vervangingsplan.

Integratie Friesland/Noordoostpolder

In 2016 zijn de van Enexis overgenomen gasnetten in Friesland en de Noordoostpolder geïntegreerd, hetgeen in 

zowel 2016 als 2017 heeft geleid tot extra inspecties en onderhoud. 

Kathodische bescherming en NEN 1059 

In 2016 zijn additionele maatregelen voor kathodische bescherming noodzakelijk gebleken. Daarnaast waren de 

modificaties aan stations, om deze te laten voldoen aan de norm NEN 1059, gemiddeld omvangrijker en duurder. 

Bijdrage derden

In 2016 waren de bijdragen derden lager dan gepland. Enerzijds is dit veroorzaakt door de herinvoering van de 

verwijderbijdrage voor het slopen van aansluitingen door kleinverbruikers. Voor uit 2015 overlopende opdrachten 

en offertes is deze bijdrage in 2016 nog niet in rekening gebracht, waardoor de opbrengst in 2016 lager is dan 

aanvankelijk geraamd. Anderzijds was in het KCD met een gemiddeld te hoog tarief gerekend omdat geen 

onderscheid was gemaakt in hoog- en laagbouw.
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Toelichting belangrijkste afwijkingen storingen

De kosten van storingen zijn in 2015/2016 hoger dan gepland. In 2015 mede als gevolg van een omvangrijk incident 

in Velsen door water en vuil in de gasleiding. Het aantal HD hoofdleidingen dat als gevolg van het periodiek lekzoeken 

gerepareerd moest worden nam toe en ook het aantal keren dat wegens onterechte meldingen moest worden 

uitgereden is hoger dan geraamd. Daarnaast blijken de kosten voor storingsherstel gemiddeld hoger dan in het KCD 

2015 werd verondersteld. Liander verwacht dat de kosten in 2017 lager zullen uitvallen dan de realisatie in 2016.

De kosten voor schadeherstel blijven door de genomen maatregelen op het gebied van schadepreventie, ondanks 

toenemende graafwerkzaamheden, op hetzelfde niveau. 

Toelichting belangrijkste afwijkingen overig

De categorie ‘overig’ omvat de kosten van beheer van de netten. In 2016 namen de kosten toe door integratie van de 

van Enexis overgenomen gasnetten in Friesland en de Noordoostpolder. In 2017 is daarnaast sprake van een 

toename van de kosten van bedrijfsvoering en operationeel netbeheer.

Vooruitblik 2018 - 2020

Een vooruitblik op de komende jaren levert de volgende cijfers:

 

Onderhoudsplan (in mln euro) 2018 2019 2020

€ 52,2 € 52,2 € 52,6

Onderhoud € 28,4 € 28,6 € 30,0

Bijdragen derden – € 6,2 – € 6,7 – € 7,8

Storingen € 19,5 € 19,2 € 19,1

Bijdragen derden – € 1,2 – € 1,2 – € 1,2

Overig € 11,7 € 12,2 € 12,4

Tabel 3.8 - Geplande onderhoudsuitgaven 2018 - 2020

Liander verwacht stabiele onderhoudsuitgaven in de periode 2018 - 2020. 

Toelichting onderhoud

Het aantal modificaties van gaststations, in het kader van de NEN 1059, neemt de komende jaren toe maar de 

omvang hiervan is aanmerkelijk kleiner dan de huidige modificaties zodat de kosten vrijwel gelijk blijven.

Desondanks nemen de kosten en opbrengsten in 2020 zichtbaar toe, doordat het aantal te verwijderen gas aan-

sluitingen in verband met de ombouw naar nul-op-de-meter woningen stijgt. De verwijdering van aansluit leidingen 

betreft niet-activeerbare kosten en worden om die reden verantwoord in het onderhoudsplan in plaats van het 

vervangingsplan.

Toelichting storingen

Liander verwacht dat het storingsniveau (aantal storingen en schades) de komende jaren min of meer constant blijft. 

Liander handhaaft schadepreventie op het huidige hoge niveau om het aantal graafschades ondanks een stijging in 

het aantal graafwerkzaamheden te beperken.

Toelichting overig

Jaarlijks nemen de overige kosten enigszins toe door stijgende kosten voor bedrijfsvoering en digitalisering van het 

gasnet (onder andere metingen KB).
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4 Veiligheid
Veiligheid is één van de bedrijfswaarden van Liander en maakt daarmee 

onderdeel uit van de integrale risicobenadering. De veiligheidsrisico’s die 

direct voortkomen uit de bedrijfsmiddelen worden integraal meegewogen 

voor het opstellen van het onderhouds- en vervangingsplan zoals beschreven 

in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk wordt aanvullend aandacht besteed aan het 

onderwerp veiligheid, voor zover onderhouds- en vervangingsmaatregelen dit 

niet afdekken.

De gerealiseerde operationele veiligheid bij werkzaamheden aan de netten en ambitie van Liander op het gebied 

van veiligheid staan beschreven in paragraaf 4.1. Dit vormt het uitgangspunt voor het in paragraaf 4.2 beschreven 

veiligheidsprogramma. Paragraaf 4.3 beschrijft het leren van incidenten, gevolgd door een omschrijving van de 

calamiteitenorganisatie en -oefeningen in paragraaf 4.4.

4.1 Systeemveiligheid 

Liander meet veiligheid aan de hand van de operationele veiligheid tijdens werkzaamheden aan de netten. De 

gehanteerde kwaliteitsindicator is de Lost Time Injury Frequency (LTIF). Tevens leert Liander van incidenten die 

hebben plaatsgevonden en geeft de positie van zijn bedrijfsonderdelen op de Veiligheidsladder weer. Op basis van 

het geconstateerde veiligheidsniveau en de ambitie definieert Liander nieuwe doelstellingen. Om de veiligheids-

cultuur te verbeteren is het ‘Programma Veiligheid’ van kracht.

4.1.1 Gerealiseerde veiligheidsniveau
Lost Time Injury Frequency (LTIF)

Liander meet de veiligheidsprestatie via de Lost Time Injury Frequency (LTIF). Dit cijfer drukt de personeelsveiligheid 

uit in het aantal ongevallen met verzuim per 1 miljoen gewerkte uren. In 2016 kwam de LTIF uit op 2,0. 

Grafiek 4.1 - Lost Time Injury Frequency (LTIF)
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Incidenten

Ieder incident dat optreedt is er een teveel. Ondanks dat er de afgelopen jaren goede stappen zijn gezet om de 

veiligheid te vergroten, waren er in 2016 bij Alliander 76 ongevallen zonder verzuim en 23 ongevallen met verzuim. 

   

De gebeurtenissen maken eens te meer duidelijk dat het werken met gas risico’s met zich meebrengt. Voor de 

gezondheid van de medewerkers, maar ook voor de omgeving waarin de werkzaamheden plaatsvinden. Het 

benadrukt ook dat de aandacht voor veilig en gezond werken onverminderd en zonder concessies de hoogste 

prioriteit moet hebben. Niet alleen door met technologische oplossingen de veiligheid te vergroten, maar ook door 

anders te denken en proactief risico’s te mijden.

Veiligheidsladder

Liander en Liandon streven naar een veilige cultuur binnen de organisatie, binnen afgesproken veiligheidskaders en 

gericht op houding en gedrag. Om de veilige cultuur te verbeteren, doen Liander en Liandon periodiek onderzoek 

naar het veiligheidsniveau binnen hun bedrijfsonderdelen. De methode voor dit onderzoek is de Veiligheidsladder. 

De Veiligheidsladder bestaat uit vijf ‘tredes’ waarop wordt aangegeven aan welke normen voldaan dient te worden, 

welke criteria hier bij horen en hoe die criteria gewaardeerd worden.

 

Figuur 4.1 - Veiligheidsladder

Het verbeteren van de veiligheidscultuur gebeurt door alle medewerkers bewust te maken van de noodzaak van hun 

gevoel voor veiligheid, zodat zij het zelf belangrijk vinden hun houding en gedrag hierop aan te passen. Dit zal leiden 

tot het terugdringen van het aantal onveilige situaties, waardoor er uiteindelijk minder incidenten ontstaan.

Bij het bedrijfsonderdeel Netcare heeft een externe audit plaatsgevonden. Een van de constateringen van deze audit 

was dat de zelfbeoordeling op de Veiligheidsladder verbeterd kan worden. Naar aanleiding van deze constatering 

wordt een ‘rollend auditprogramma’ opgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van deelaudits gedurende het jaar.

De Liander bedrijfsonderdelen Netcare, Infostroom en Logistiek alsmede Liandon hebben trede 3 op de 

Veiligheidsladder bereikt.

 

Grafiek 4.2 - Aantal incidenten met verzuim Grafiek 4.3 - Aantal incidenten zonder verzuim
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4.1.2 Nagestreefde veiligheid
Werken aan de energievoorziening vraagt op de eerste plaats om veilig werken, zowel voor klanten als 

medewerkers. Het doel blijft onveranderd: ‘Iedereen veilig thuis’.

Lost Time Injury Frequency (LTIF)

Liander continueert de doelstelling voor de LTIF van een score van 2,0 of lager.

Veiligheidsladder

Voor specifieke bedrijfsonderdelen, waaronder Netcare, heeft Liander de doelstelling door te groeien naar niveau 4 

op de Veiligheidsladder. Om deze stap te maken is er een proactieve werkhouding ten opzichte van veiligheid vereist 

en focus op verbreding richting (keten)partners en de branche. Het Programma Veiligheid heeft mede als doel deze 

groei te realiseren.

4.2 Programma Veiligheid 

Liander werkt voortdurend aan veiligheidsbewustzijn, op alle niveaus in de organisatie. Met opleiding en instructie 

bereiden we collega’s voor op het werken aan assets, zorgen we dat ze zijn toegerust met de vereiste persoonlijke 

beschermingsmiddelen en waarborgt Liander dat collega’s veilig met installaties kunnen werken. Liander streeft 

ernaar dat veilig denken en handelen een vanzelfsprekend onderdeel van het werken is. Van ontwerper, tot inkoper, 

tot monteur en beheerder.

In het programma ‘Veiligheid’ wordt gewerkt aan het verder vergroten van de veiligheid voor klanten, medewerkers 

en leveranciers. Het programma richt zich hierbij op veiligheid in relatie tot onze werkprocessen, componenten, 

opleiding, veiligheidscultuur en opvolging naar aanleiding van incidenten en onderzoeken. 

4.3 Leren van incidenten

Analyse van de incidenten draagt bij aan het verhogen en bijhouden van het veiligheidsbewustzijn. Alle veiligheids-

incidenten worden daarom in een database geregistreerd. Onderzoek van ernstige incidenten of ongevallen vindt 

altijd plaats. Afhankelijk van de situatie wordt het onderzoek intern of extern uitgevoerd. Voor het onderzoek van 

ernstige incidenten gebruikt Liander de Tripod-methode. Deze methode richt zich op de achterliggende oorzaken 

van het incident. De Tripod-methode richt zich op de omgeving waarin de fouten zijn gemaakt en belicht alle 

mogelijke factoren die een rol kunnen spelen. De bevindingen uit de Tripod-analyse worden door de verantwoor de-

lijke bedrijfsonderdelen omgezet naar acties. 

Ernstige incidenten

In de periode 2015, 2016 en de eerste helft van 2017 hebben zich drie incidenten voorgedaan, die hebben geleid tot 

meer of minder ernstig letsel, en waarbij zich in één geval een explosie heeft voorgedaan. Deze incidenten zijn 

gerelateerd aan de gascomponenten die onder de verantwoordelijkheid van de netbeheerder vallen. Een samen-

vatting van de analyses van deze incidenten en de acties die Liander heeft ondernomen zijn hieronder beschreven.

Brandwonden door gasbrand na doorzagen gasleiding Ugchelen

Op 23 juni 2015 is een gasbrand ontstaan tijdens het vervangen van een stalen gasaansluitleiding. De brand is 

ontstaan bij het doorzagen van de onder gasdruk staande aansluitleiding. Voor het doorzagen van de leiding werd 

een accu-zaagmachine gebruikt. Het uitstromende aardgas is zeer waarschijnlijk ontstoken door het gebruik van 

deze zaagmachine. Hierbij heeft de uitvoerende monteur van een aannemersbedrijf eerstegraads brandwonden 

opgelopen aan gezicht en tweedegraads brandwonden aan armen. Hij is hiervoor behandeld in het brandwonden-

centrum te Beverwijk. 

Acties

1  Liander voert meer controles uit bij de aannemer tijdens de werkzaamheden. Hierbij wordt niet alleen gekeken 

naar de kwaliteit van het geleverde werk, maar ook of de aannemer de werkzaamheden veilig uitvoert.

2  Liander houdt audits bij de aannemers die werk in opdracht van Liander verrichten; een deel van deze audits heeft 

betrekking op het toezicht op naleving van VWI’s. 
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Explosie door uitstromend gas in riool na grondroering Urk

Op vrijdag 3 juni 2016 is een gasleiding beschadigd tijdens werkzaamheden aan het riool. Het gaslek werd door de 

aannemer opgemerkt en met zand afgedicht. Hierdoor leek de vrije uitstroom verminderd, maar het gas stroomde 

echter in het riool. Kort nadat de storingsmonteur van Liander was gearriveerd, vond een explosie plaats, met brand 

tot gevolg. De monteur kon een explosie niet voorkomen. Eén persoon raakte daarbij lichtgewond en zes woningen 

werden dusdanig beschadigd dat deze afgebroken moesten worden.

Acties

1  Lekkage als gevolg van graafschade is één van de top 10 kwaliteit gerelateerde risico’s. Dit incident bevestigt het 

belang van de activiteiten die Liander ontplooit om graafschade te voorkomen;

2  Naar aanleiding van de gasexplosie in Diemen (2014) is een traject opgestart om de intake van de storingsdienst te 

verbeteren. Naar aanleiding van dit incident zijn elementen uit dit traject aangescherpt.

Brandwonden door gasbrand na doorzagen gasleiding Doetinchem

Op 9 december 2016 heeft zich in Doetinchem aan de Geert Grootestraat een incident voorgedaan waarbij een 

gasbrand is ontstaan tijdens het doorzagen van een onder gasdruk staande aansluitleiding voor de gevel. De 

monteur die met de leiding aan het werk was, is hierbij licht gewond geraakt en onderzocht in het ziekenhuis. Hij 

mocht na onderzoek het ziekenhuis verlaten.

Acties

De acties komen overeen met de acties naar aanleiding van het incident Ugchelen.

4.4 Calamiteiten

De maatschappij is in sterke mate afhankelijk van energie. Verstoringen in de energievoorziening hebben veel 

impact en krijgen doorgaans grote maatschappelijke aandacht. Vanwege het grote maatschappelijke belang is het 

noodzakelijk om het oplossen van verstoringen in de energievoorziening goed te regelen.

4.4.1 Crisisbeleid en crisisplan
In het Alliander Crisisbeleid, ook van toepassing voor Liander, zijn de uitgangspunten voor het crisismanagement 

vastgesteld. Crisismanagement staat voor het effectief en efficiënt afhandelen van een dreiging of crisis binnen 

Alliander. Daarnaast omvat het ook de voorbereiding op, en de nazorg van deze crises. De ambitie van Alliander is 

samen weerbaar en veerkrachtig te zijn. Weerbaar zijn houdt in dat we in beeld hebben van wat ons bedreigt, wat de 

impact daarvan is en wat we in dat geval moeten kunnen als organisatie. Veerkrachtig zijn betekent dat we flexibel 

zijn in het bestrijden van crises, na afloop zo snel mogelijk terug kunnen keren naar de reguliere bedrijfsvoering, oog 

hebben voor onze stakeholders en onze aanpak evalueren. De lijnorganisatie is daarbij verantwoordelijk voor haar 

eigen continuïteit. De verantwoordelijkheid voor het oplossen van de crisis wordt zo laag mogelijk in de crisis-

organisatie belegd.

Het Alliander Crisisplan beschrijft hoe de crisisorganisatie is opgebouwd. In dit plan en de deelplannen zijn alle 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de betrokkenen binnen de crisisorganisatie vastgelegd en de 

interne en externe processen in kaart gebracht. 

Netbeheer Nederland sluit namens de netbeheerders convenanten met de veiligheidsregio’s en politie op het terrein 

van crisisbeheersing. Het convenant is een landelijke, uniforme basis voor regionale samenwerkingsafspraken en 

informatie-uitwisseling. In het convenant staan afspraken over de taak en de rol van netbeheerders, over melding en 

alarmering, leiding en coördinatie, veiligheids- en informatiemanagement, gezamenlijk oefenen, risico- en crisis-

communicatie en het evalueren van incidenten. Daarnaast participeert Liander actief in netwerken van de vitale 

sectoren en werkgroepen rond landelijke thema’s als continuïteit van de samenleving en overstromingen.
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4.4.2 Crisisorganisatie
Liander maakt gebruik van de crisisorganisatie van moederbedrijf Alliander in het geval van incidenten en 

calamiteiten. Verstoringen in de energievoorziening kunnen zich niet alleen voordoen binnen Liander, maar ook 

binnen andere bedrijfsonderdelen van Alliander zoals Liandon. Daarnaast is de crisisorganisatie ook ingericht voor 

incidenten die de bedrijfscontinuïteit raken, zoals de uitval van IT en kantoorlocaties. Alliander heeft een getrapte 

crisisorganisatie die qua structuur identiek is voor verschillende soorten calamiteiten. In figuur 4.2 is het hoofd-

schema van de crisisorganisatie weergegeven. In 2016 is het Alliander crisisteam bij 7 calamiteiten ingezet en is circa 

60 keer opgeschaald naar fase 2. 

 Figuur 4.2 - Crisisorganisatie

 

4.4.3 Oefeningen
Om goed voorbereid te zijn op een incident of calamiteit is het van belang dat de deelnemers opgeleid en geoefend 

worden en blijven. Om het Alliander Crisisteam (ACT) te oefenen zijn in 2016 zeven oefeningen gehouden met 

verschillende scenario’s. Bij de oefeningen ligt de nadruk meer op de gevolgen voor de omgeving en minder op de 

technische kant. De uitdaging ligt in de interactie met de omgeving; overheden, hulpdiensten, pers en burgers. Ook 

operationeel zijn meerdere oefeningen georganiseerd. Naast deze brede crisisoefeningen zijn specifieke rollen in de 

crisisorganisatie getraind, zoals communicatiemedewerkers, werkverantwoordelijken en operationeel installatie-

verantwoordelijken. 

Samen met de veiligheidsregio’s zijn in 2016 veertien oefeningen tot stand gekomen. In het algemeen wordt het 

scenario van deze oefeningen voorbereid door Alliander Crisismanagement en nemen ook de liaisons deel aan deze 

oefeningen (accountmanagers vanuit Klant & Markt), die als vertegenwoordiger vanuit Liander/Liandon ingezet 

worden bij een incident of calamiteit. Het trainen en oefenen laat zijn meerwaarde zien in de inzet tijdens calamiteiten, 

zoals incidenten met water in de gasleiding en de zware gasexplosie in Urk. Dit soort incidenten wordt uitgebreid 

geëvalueerd om verbeteringen in oefeningen of planvorming te kunnen doorvoeren. In de oefeningen van het ACT 

kijken we ook vaak naar de “What if….” vraag: scenario’s van incidenten die zich nog niet hebben voorgedaan, maar 

wel mogelijk zijn. De uitkomsten van deze oefeningen worden gebruikt om scenariokaarten te maken, die de crisis-

teams op weg helpen als een dergelijke situatie zich daadwerkelijk voordoet.

Voor 2017 zijn wederom zeven oefeningen voor het ACT gepland. De oefeningen met Veiligheidsregio’s en deelname 

in landelijke oefeningen in het kader van Continuïteit van de samenleving of vanuit het NCTV (Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid) gaan onverminderd door. Daarnaast vraagt het vakbekwaam worden van nieuwe 

crisisfunctionarissen aandacht en start de crisisorganisatie dit jaar met netcentrisch werken.
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5 Capaciteit
Een van de belangrijkste taken van een netbeheerder is het continu en 

veilig transporteren van gas. De netinfrastructuur moet nu en in de toekomst 

aan de capaciteitsbehoefte van de klanten voldoen. Een betrouwbare 

capaciteitsprognose is hierbij cruciaal.

Volgens artikel 14 van de Ministeriële Regeling moet de netbeheerder de capaciteitsbehoefte ramen voor netten met 

een nominale druk van minimaal 200 mbar. In paragraaf 5.1 wordt aandacht besteed aan de gerealiseerde piekvraag 

in relatie tot eerdere jaren. Vervolgens worden in paragraaf 5.2 de relevante ontwikkelingen die de maximale piek-

vraag naar gas de komende jaren gaan beïnvloeden toegelicht. Daarna volgt de beschrijving van de procedure voor 

het prognosticeren van de benodigde transportcapaciteit in paragraaf 5.3. Naar aanleiding van de prognose staan in 

paragraaf 5.4 de belangrijkste capaciteitsknelpunten beschreven en staat tot slot in paragraaf 5.5 het uitbreidings-

plan van Liander voor de komende jaren vermeld.

5.1. Systeemcapaciteit

5.1.1 Gerealiseerde capaciteit
Op basis van de gegevens van de maximale piekvraag voor Liander blijkt dat de totale gasvraag in het voorzienings-

gebied van Liander al enkele jaren stabiel is. Dit komt doordat nieuwbouwwoningen steeds minder gas nodig hebben, 

nieuwe CV ketels zuiniger zijn dan oude welke vervangen worden, alsmede door na-isolatie van bestaande woningen. 

In onderstaande figuren is dit weergegeven voor het Liander voorzieningsgebied zonder Friesland en de Noordoost-

polder. Het blijkt dat de piekprognose voor het oude Liander gebied zowel op basis van 2012 als 2016 op 3,9 miljoen m3 

uitkomt.

5.1.2 Nagestreefde capaciteit
De maatschappij heeft de ambitie en doelstelling om te komen tot een duurzaam energiesysteem. Het grote vraag-

stuk is hoe we dit zo doen dat de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk blijven. Daarom is het van belang om 

fossiele brandstoffen (en daarmee het aardgas) zo uit te faseren dat de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk 

blijven, waarbij Liander te allen tijde de gevraagde (piek)capaciteit levert aan klanten die (nog) aangesloten zijn op 

het gasnetwerk.

5. Capaciteit
Een van de belangrijkste taken van een netbeheerder is het continu en veilig transporteren van 
gas. De netinfrastructuur moet nu en in de toekomst aan de capaciteitsbehoefte van de klanten 
voldoen. Een betrouwbare capaciteitsprognose is hierbij cruciaal.

Volgens artikel 14 van de Ministeriële Regeling moet de netbeheerder de capaciteitsbehoefte ramen voor netten 
met een
nominale druk van minimaal 200 mbar. In paragraaf 5.1 wordt aandacht besteed aan de gerealiseerde piekvraag in 
relatie tot eerdere jaren. Vervolgens worden in paragraaf 5.2 de relevante ontwikkelingen die de maximale 
piekvraag naar gas de komende jaren gaan beïnvloeden toegelicht. Daarna volgt de beschrijving van de procedure 
voor het prognosticeren van de benodigde transportcapaciteit in paragraaf 5.3. Naar aanleiding van de prognose 
staan in paragraaf 5.4 de belangrijkste capaciteitsknelpunten beschreven en staat tot slot in paragraaf 5.5 het 
uitbreidingsplan van Liander voor de komende jaren vermeld.

5.1. Systeemcapaciteit

5.1.1. Gerealiseerde capaciteit

Op basis van de gegevens van de maximale piekvraag voor Liander blijkt dat de totale gasvraag in het 
voorzieningsgebied van Liander al enkele jaren stabiel is. Dit komt doordat nieuwbouw woningen steeds minder 
gas nodig hebben, nieuwe CV ketels zuiniger zijn dan oude welke vervangen worden en na-isolatie van bestaande 
woningen . 

In onderstaande figuren is dit weergegeven voor het Liander voorzieningsgebied zonder Friesland en de 
Noordoostpolder omdat dit gebied in 2012 nog geen deel uitmaakte van Liander. Het blijkt dat de piekprognose 
voor het oude Liander gebied zowel op basis van 2012 als 2016 op 3,9 mln. m3.
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5.2 Relevante ontwikkelingen

Een scala aan ontwikkelingen leidt tot veranderingen in de consumptie en productie van gas. Hieronder worden 

enkele relevante ontwikkelingen nader beschouwd.

Warmtetransitie

Er is een sterke groei van de aandacht voor aardgasloos wonen. Het aantal nieuwbouwconcepten dat gebruikmaakt 

van alternatieve warmtebronnen neemt dan ook toe. Hierdoor voorziet Liander een sterke afname van het aantal 

gasaansluitingen in nieuwbouwprojecten. De aanstaande gedeeltelijke afschaffing van de aansluitplicht voor gas in 

nieuwbouwwijken zal deze ontwikkeling versterken. 

Bij aanleg van een warmtenet als alternatief voor aardgas zal de gasvraag in eerste instantie niet dalen, omdat 

warmte leveranciers veelal kiezen voor een backup in de vorm van een hulpwarmteketel. Deze hulpwarmteketels 

hebben niet dezelfde capaciteitsvraag , maar de aansluitcapaciteit dient wel aanwezig te zijn. Wanneer stadsdelen 

met gasnetten plaatsmaken voor all-electric wijken zal de gevraagde capaciteit in de bestaande bouw afnemen en 

zorgt nieuwbouw niet langer voor een toename.

Alternatieve gassen

Binnen de energietransitie zal groen gas steeds belangrijker worden. Voor de lange termijn is het de ambitie dat de 

energievoorziening op lokaal niveau zal bestaan uit emissieloze energiedragers zoals onder andere groen gas en 

biogas.

Indien de decentrale invoeding van alternatieve gassen (zoals groen gas) een grote vlucht neemt, heeft dit een 

ontlastende invloed op de levering door de GOS’en. Ook veranderen stromingspatronen in de netten door decentrale 

invoeding, waardoor netdelen lokaal zwaarder belast kunnen worden. 

De belastingprognose omvat zowel de toename als de afname van de belasting. Het effect van groen gas-invoeding 

in de voorzieningsgebieden van Liander wordt hierin niet meegenomen, omdat er altijd aardgas vanaf het GOS naar 

de klant getransporteerd moet kunnen worden. Indien er één of meer groen gas-invoeders in een gebied aanwezig 

zijn wordt er specifiek voor die situatie beoordeeld of deze invoeder(s) zijn gas altijd in kan voeden op momenten dat 

er weinig gasvraag is.

Energiebesparing

Het streven naar duurzaamheid gaat gepaard met een streven naar energiebesparing. Door toepassing van zuinigere

gasapparatuur in huishoudens en industrie en het toepassen van isolatie in woningen zal het gasverbruik verminderen.

5.3 Belastingprognose 2017 - 2026

De belasting- en invoedprognose is binnen Liander een jaarlijks terugkerend proces om te komen tot een raming van 

de benodigde capaciteit op de gasontvangststations (GOS), de netkoppelpunten met de andere regionale 

netbeheerders en in het transportnet van Liander.

5.3.1 Prognosemethodiek
Liander stelt de belasting- en invoedprognose op aan de hand van een jaarlijkse procedure waarmee het totale 

capaciteitsbeslag geprognosticeerd wordt door uitwerking van het meest waarschijnlijke scenario. Bij de verwachte 

ontwikkelingen is rekening gehouden met een onzekerheidspercentage in de realisatie van ramingen. Op basis van 

ervaringen uit het verleden wordt hiervoor een factor van 70% gehanteerd.
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5  Capaciteit

Een van de belangrijkste taken van een netbeheerder is het continu en veilig transporteren van gas. 

De netinfrastructuur moet nu en in de toekomst aan de capaciteitsbehoefte van de klanten voldoen. 

Een betrouwbare capaciteitsprognose is hierbij cruciaal.

De	belasting-	en	opwekprognose	is	binnen	Liander	een	jaarlijks	
terugkerend	proces	om	te	komen	tot	een	raming	van	de	
benodigde	capaciteit	op	de	gasontvangststations	(GOS)	en	de	
netkoppelpunten	met	de	andere	regionale	netbeheerders.	Deze	
raming	kijkt	10	jaar	vooruit	en	dient	mede	als	input	om	
knelpunten	te	identificeren.
Daarnaast	dient	deze	als	input	om	conform	het	proces	INP:
•	 Het	risico	te	bepalen	van	het	capaciteitsknelpunt;
•	 Maatregelen	te	beschrijven	om	capaciteitsknelpunten	op	te	

heffen;
•	 Daarmee	gepaard	gaande	investeringen	te	beschrijven,	te	

plannen	en	op	te	nemen	in	het	activiteitenportfolio;
•	 Activiteiten	conform	planning	uit	te	voeren	en	te	monitoren.

5.1 Ramingsmethodiek

Het	jaarlijkse	capaciteitsramingsproces	omvat:
•	 De	belastingprognose	voor	de	komende	10	jaar	(inclusief	

scenariobepaling);
•	 De	bepaling	van	capaciteitsknelpunten;
•	 Het	genereren	van	oplossingsvarianten.

5.1.1 Belastingprognose
Gasnetten	worden	ontworpen	voor	de	klantvraag.	Met	de	
belastingprognose	wordt	het	capaciteitsbeslag	bepaald	dat	
maatgevend	is	voor	het	in	de	toekomst	kunnen	transporteren	
van	de	gevraagde	en	geleverde	hoeveelheden	gas.	Naast	de	
beschikbare	transportcapaciteit	van	het	eigen	net	is	er	ook	de	
beschikbare	leveringscapaciteit	door	de	invoedende	GOS’en.	
Indien	de	decentrale	invoeding	van	alternatieve	gassen	(zoals	
groen	gas)	een	grote	vlucht	neemt,	heeft	dit	een	ontlastende	
invloed	op	de	levering	door	de	GOS’en.	Anderzijds	veranderen	
stromingspatronen	in	de	netten	door	decentrale	invoeding,	
waardoor	netdelen	lokaal	zwaarder	belast	kunnen	worden.	De	
belastingprognose	omvat	zowel	de	toename	als	de	afname	van	
de	belasting.	Het	effect	van	gasinvoeding	in	de	voorzienings-
gebieden	van	Liander	wordt	hierin	niet	meegenomen,	omdat	
het	gas	altijd	vanaf	het	GOS	naar	de	klant	getransporteerd	
moet	kunnen	worden.	Indien	er	een	of	meer	groen	gas	
invoeders	in	een	gebied	aanwezig	zijn	wordt	er	specifiek	voor	
die	situatie	beoordeeld	of	deze	invoeder	zijn	gas	altijd	af	kan	
zetten	op	momenten	dat	er	weinig	gasvraag	is.

Gasunie Transport Services
Gasunie	Transport	Services	(GTS)	heeft	al	zijn	netkoppelingen	
voorzien	van	telemetrie	waarmee	gegevens	per	gasstraat	en	
gasontvangststation	worden	geregistreerd.	Liander	heeft	
inzage	in	deze	gegevens,	waardoor	op	ieder	uur	de	doorzet	op	
het	gasontvangststation	bekend	is.	De	jaarlijkse	
Loadforecastinganalyse,	op	basis	van	werkelijke	GOS-debieten,	
leidt	via	lineaire	regressieberekeningen	tot	de	theoretisch	
maximale	piekuurlevering	van	het	betreffende	GOS.	De	
berekeningen	zijn	gebaseerd	op	een	buitentemperatuur	van	
-12°C	bij	windkracht	5.	De	piek	in	de	koude	periode	vindt	
doorgaans	tussen	8.00	en	9.00	uur	in	de	ochtend	plaats.

KNMI database
Het	KNMI	stelt	een	openbare	database	met	meteorologische	
gegevens	ter	beschikking.	Het	bedrijfsvoeringcentrum	bepaalt	
op	basis	van	die	gegevens	de	plaatselijke	buitentemperatuur	bij	
ieder	GOS	om	de	regressieberekening	op	de	juiste	manier	uit	te	
kunnen	voeren.	

Figuur 5.1 - Procedure belastingprognose
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Figuur 5.1 - Prognosemethodiek

In de eerste fase van de prognose inventariseert Liander alle planologische ontwikkelingen en bekende klantvragen 

op het gebied van gas. Relevante ontwikkelingen worden geïnventariseerd via contacten met gemeenten, provincies 

en klanten en overige belanghebbenden. Tenslotte brengt Liander groen gas-invoeding en plannen voor warmte-

distributienetten (in plaats van gasnetten) in beeld.

Liander rekent alle planologische ontwikkelingen naar capaciteit (m3/h) en cumuleert deze per planningsjaar om ze 

vervolgens op te tellen bij de bestaande geprognotiseerde belasting van het jaar ervoor. Dit resulteert in het meest 

waarschijnlijke belastingscenario (100% scenario). Uitgangspunt hierbij is dat de geprognosticeerde groeicijfers in de 

planologische database zijn gewogen op realiteitsgehalte. Het gaat om de meest waarschijnlijke ontwikkelingen van 

de belasting en invoeding. Daarnaast werkt Liander een scenario uit waarbij het uitgangspunt is dat 70% van de 

plannen doorgaat (piekbelasting blijft ongewijzigd). Samen vormen beide scenario’s de belasting-prognose per GOS-

beïnvloedingsgebied van Liander op basis van de bijbehorende gemeten omgevingstemperaturen per GOS. Deze 

afname wordt vervolgens omgerekend naar de theoretisch maximale piekuurlevering van het betreffende GOS bij 

een ontwerptemperatuur van het net van -12 °C bij windkracht 5. De piek in de koude periode vindt doorgaans tussen 

8.00 en 9.00 uur in de ochtend plaats.

Ieder jaar verstrekt GTS van alle GOS’en het geprognotiseerde capaciteitsbeslag voor de eerstvolgende winter. Als 

er in de toekomst een overbelasting van de beschikbare GOS capaciteit dreigt, bespreekt GTS dit potentiële 

knelpunt met Liander om tijdig plannen te kunnen maken voor het oplossen van het eventuele probleem. Daarnaast 

stemt Liander in de oneven jaren met de andere regionale netbeheerders de gewenste capaciteit op onderlinge 

netkoppelingen af. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de normale bedrijfsvoeringsituatie en een calamiteit. 

5.3.2 Resultaten
De prognose van de maximale piekvraag voor de komende jaren is met 4,2 miljoen m3 per uur beduidend hoger 

dan in het KCD 2015. Liander heeft per 1 januari 2016 de van Enexis overgenomen gasnetten in Friesland en de 

Noordoost polder geïntegreerd . Hierdoor is het voorzieningsgebied van Liander uitgebreid met 222.000 gas-

aansluitingen, met een stijging van de maximale piekvraag van 0,3 miljoen m3 per uur tot gevolg.

Liander verwacht de komende jaren geen toename in de totale piekvraag. De planologische ontwikkelingen bij 

overheden laten ondanks de ambitie om over te gaan op aardgasloos wonen de komende jaren nog een stijging 

zien. Liander gaat echter uit van een constante gasvraag voor de komende jaren, doordat het gemiddelde verbruik 

per woning omlaag gaat door energiebesparende maatregelen en nieuwe woningen minder energie verbruiken dan 

de gemiddelde bestaande woning. Dit blijkt ook op basis van de datagedreven analyse van gemeten capaciteit op de 

GOS’en. Liander verwacht de komende jaren geen toename in de totale piekvraag. Lokaal zijn er wel uitbreidingen 

welke van invloed zijn op de maximale piekvraag en hier wordt rekening mee gehouden. 
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Liander heeft de huidige belastingprognose conform de jaarlijkse cyclus medio januari 2017 opgeleverd en 

afgestemd met GTS en de andere regionale netbeheerders. Sinds het uitvoeren van de belastingprognose ziet 

Liander een duidelijk waarneembare versnelling van de warmtetransitie. In juni 2017 maakte minister Kamp bekend 

dat hij het voornemen heeft om de gasaansluitplicht te wijzingen. Bij een voortvarende behandeling zou het 

desbetreffende wetsvoorstel op 1 januari 2018 in werking kunnen treden. Op dit moment (oktober 2017) wacht het 

voorstel op behandeling in het parlement. Verandering van de aansluitplicht voor gas betekent overigens geen 

afschaffing daarvan. De huidige aansluitplicht voor gas kent binnen de Gaswet al twee uitzonderingen. Indien de 

gemeente een warmteplan voor een specifiek gebied heeft, hoeft de netbeheerder geen gasaansluiting aan te 

leggen. Daarnaast hoeft de netbeheerder alleen een gasaansluiting te realiseren als deze financieel rendabel is. In 

de codes is dit vertaald naar de regel dat buiten de bebouwde kom geen aansluitplicht geldt voor gas. Het voorstel 

van minister Kamp voegt een extra uitzondering hier aan toe: gemeenten kunnen gebieden aanwijzen waar een 

andere warmtevoorziening dan een warmte- of gasnet (met name all-electric) wordt aangelegd. De netbeheerder 

hoeft hier dan geen gasaansluiting te realiseren. Het plan geldt alleen voor nieuwe aansluitingen. 

Liander verwerkt de ontwikkelingen uit het lopende jaar in de belastingprognose 2018, waardoor de effecten van 

deze ontwikkeling vanaf volgend jaar ook in de prognose van de maximale piekvraag per GOS zijn opgenomen. 

Vooruitlopend op deze prognoses anticipeert Liander op deze ontwikkelingen door het aantal nieuwbouw-

aansluitingen in het uitbreidingsplan te reduceren.

5.4 Oplossingen voor capaciteitsknelpunten 

Liander toetst de netten aan de belastingscenario’s, identificeert capaciteitsknelpunten en registreert deze in het 

knelpuntenregister. Voor knelpunten met een relevant risico bepaalt Liander oplossingsvarianten.

5.4.1 Knelpunten en oplossingsrichtingen
Liander definieert, op basis van een risicoanalyse op de knelpunten, potentiële oplossingsrichtingen. Aan de hand 

van vier criteria maakt Liander een keuze voor een oplossingsrichting: 

• Mate waarin het risico wordt gereduceerd;

• Robuustheid van de oplossing voor een eventueel afwijkende belastingontwikkeling;

• De toekomstvastheid van de toegepaste techniek;

• Een maatschappelijk optimale kostenontwikkeling.

Hierbij houdt Liander expliciet rekening met het de ambitie om aardgasloos te gaan wonen, zodat Liander des-

investeringen in het gasnet voorkomt. Om het aardgas efficiënt uit te faseren is Liander in een vroegtijdig stadium 

betrokken zijn bij planvorming van gemeentes, woningcorporaties, energiecollectieven en andere partijen. Daarnaast 

is Liander actief betrokken bij externe ontwikkeling zoals warmtenetten en Stroomversnelling  

(Nul-op-de-Meter).

 

5.4.2 Capaciteitsknelpunten > 200mbar
Op basis van de capaciteitsprognose heeft Liander de benodigde en beschikbare capaciteit van netten met een 

drukniveau boven 200 mbar beoordeeld en de capaciteitsknelpunten per deelnet geïnventariseerd. De resultaten 

zijn weergegeven in bijlage VI. In de tabellen zijn per deelgebied zowel de ontwikkeling met betrekking tot de in het 

voorgaande KCD voorziene knelpunten (terugblik) als die voor de nieuw geïntroduceerde knelpunten (vooruitblik) 

opgenomen.


Grafiek 5.3 Prognose maximale piekvraag 2016
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Projecten in de hoofdinfrastructuur (netten > 200 mbar)

GOS Niedorper Verlaat

Er is sprake van een capaciteitsknelpunt in het 8 bar net van Liander tussen Schagen en Verlaat. Bij extreme 

weersomstandigheden daalt de druk hier te ver, doordat een afsluiter in het 8 bar transportnet bij Zijdewind in 

gesloten positie staat. Het nabijgelegen GOS Niedorper Verlaat kan hierdoor gas aanvoeren. De capaciteit van GOS 

Niedorper Verlaat is op dit moment onvoldoende om bij -12 C de gevraagde capaciteit van circa 20.000 m3/uur te 

leveren. Liander begrenst het leveringsgebied van het GOS daarom door de genoemde afsluiter in het Liander 8 bar 

net bij Zijdewind in gesloten positie te houden. Levering van het gas vindt hierdoor geforceerd plaats vanuit GOS 

’t Zand. Dit GOS heeft voldoende capaciteit, echter is het drukverlies over het 8 bar transportnet tussen GOS ’t Zand 

en de afsluiter in het 8 bar net bij Zijdewind bij -12 C te groot. Ook de bedrijfszekerheid in storingssituaties en bij 

geplande onderbrekingen is onvoldoende geborgd. 

Bij Gasunie is een verzoek ingediend om de capaciteit van het GOS Niedorper Verlaat met 7.000 m3/uur te vergroten 

naar de door Liander gewenste waarde van 20.000 m3/uur. De extra capaciteit van 7000 m3/uur zal ten gunste zijn 

van de benodigde capaciteit van GOS ’t Zand. Dit GOS zal 7000 m3/uur minder behoeven te leveren. Na de 

capaciteits  vergroting van GOS Niedorper Verlaat kan Liander de afsluiter in het 8 bar net bij Zijdewind openen. Ook 

de bedrijfszekerheid van het 8 bar net tussen GOS ’t Zand en GOS Niedorper Verlaat verbetert 10 % door de afsluiter 

bij Zijdewind te openen. Bij storingen- of bij geplande werkzaamheden in het 8 bar net van Schagen is levering van 

het gas vanaf beide zijden weer mogelijk.

GOS Halfweg

Om de bedrijfszekerheid van de 8 bar ring in Amsterdam te vergroten breidt Liander het bestaande 8 bar net in 

Westpoort uit en sluit het vervolgens aan op het gasnet van Stedin in Halfweg, met behulp van een regionale net-

koppeling. Het project is in 2014 gestart. In overleg met Gasunie en Stedin is in het gerealiseerde GOS Halfweg (2016) 

capaciteit gereserveerd voor de regionale netkoppeling Halfweg-Amsterdam. In 2016 is het 8 bar net uitgebreid tot 

aan GOS Halfweg. Liander sluit deze leiding in 2017 aan op het nog te realiseren koppelpunt in Halfweg.

Vanwege herstructurering van het terrein aan de Spaklerweg in Amsterdam draagt Liander een deel van het terrein 

over aan de gemeente. De gemeente Amsterdam heeft in juli 2014 opdracht gegeven voor het verplaatsen van het 

GOS naar een andere locatie op het terrein Spaklerweg. De verplaatsing dient in 2018 gereed zijn.

5.5 Uitbreidingsplan

In hoofdstuk 3 is aangegeven op welke manier de onderhouds- en vervangingsplannen volgen uit Integrale 

Netplanning. In deze paragraaf wordt een terugblik gegeven op de uitbreidingsplannen.

5.5.1 Algemene ontwikkelingen
In de periode 2015-2017 heeft Liander te maken gehad met een aantal ontwikkelingen, die hebben geresulteerd in 

verschillen tussen plan en realisatie. Onderstaande ontwikkelingen zijn relevant voor het uitbreidingsplan:

Ruilverkaveling Alliander en Enexis

Liander heeft per 1-1-2016 de van Enexis overgenomen gasnetten in Friesland en de Noordoostpolder geïntegreerd. 

Hierdoor nemen de activiteiten in omvang toe terwijl in het KCD 2015 van Liander hiermee nog geen rekening was 

gehouden.

Woningmarkt

De groei van de woningmarkt is in 2016 en 2017 aanzienlijk groter dan in het KCD 2015 werd verwacht op basis van 

informatie van marktverkennende instanties en overige bronnen (Bureau Bouwkennis, Bouwend Nederland, EIB, 

CBS). Afname van de nieuwbouw gas door toename van alternatieve warmtebronnen is binnen deze periode nog 

nauwelijks merkbaar.

Gasloze nieuwbouw

De prognoses voor 2018 - 2020 in dit KCD zijn gebaseerd op de aanname dat per 1-1-2019 de aansluitplicht voor gas 

komt te vervallen. Gaat dit niet op deze datum in maar pas later of in het geheel niet, dan heeft dit grote invloed op 

de opgenomen prognoses.
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5.5.2 Realisatie 2015 - 2017
Een terugblik op de vorige jaren en een vergelijking met de realisatie levert de volgende cijfers:

  

Uitbreiding in mln euro 2015
KCD 2015 Realisatie

2016
KCD 2015 Realisatie

2017
KCD 2015 Realisatie*

€ 14,4 € 16,0 € 17,6 € 17,4 € 18,0 € 21,3

Aansluitingen € 14,1 € 13,5 € 15,2 € 17,0 € 16,3 € 18,7

Bijdragen derden – € 15,5 – € 12,1 – € 13,5 – € 16,0 – € 15,6 – € 17,0

Netten € 16,1 € 15,2 € 16,7 € 17,1 € 17,8 € 20,0

Bijdragen derden – € 0,3 – € 0,6 – € 0,7 – € 0,8 – € 0,5 – € 0,4

Uitbreiding Eenheid 2015
KCD 2015 Realisatie

2016
KCD 2015 Realisatie

2017
KCD 2015 Realisatie*

Leidingen

HD Hoofdleidingen (*) km 16 8 23 11 26 23

Distributieleidingen (**) km 108 127 109 141 115 111

Aansluitleidingen (**) aantal 15.163 16.091 16.289 20.740 17.627 22.231

Stations

Overslagstation aantal 0 0 0 0 0 0

Districtregelstation aantal 9 13 13 25 19 28

Hogedruk huisaansluitset aantal 52 53 54 32 50 47

Afleveringstation aantal 50 91 51 40 53 53

Aansluitingen

HD aansluitingen (*) aantal 50 91 51 40 53 53

LD aansluitingen (**) aantal 15.113 16.000 16.238 20.700 17.574 22.178

Overige (appendages) aantal 0 0 0 0 0 0

Tabel 5.1 – Overzicht uitbreidingen 2015 - 2017 *Eindejaarsverwachting september 2017

Toelichting belangrijkste afwijkingen leidingen

In 2015 en 2016 werden meer distributieleidingen opgeleverd en bleef de realisatie van nieuwe transportleidingen 

HD achter. In totaal waren daardoor de uitgaven netten in 2015/2016 vrijwel gelijk aan de verwachtingen.

De groei van het aantal nieuwe aansluitingen leidt in 2017 naar verwachting niet tot een evenredige toename van de 

hiervoor benodigde kilometers distributieleiding. De momenteel geraamde aantallen kilometers HD- en distributie-

leidingen zijn vrijwel gelijk aan die in het KCD 2015. 

Toelichting belangrijkste afwijkingen stations

Liander maakt administratief geen onderscheid tussen overslag- en districtregelstations. De hogere groei van de 

woningbouw heeft eveneens geleid tot de plaatsing van meer districtsregelstations in het distributienet.

Toelichting belangrijkste afwijkingen aansluitingen

De realisatie van nieuwe aansluitingen was in 2015 in totale aantallen 6% hoger dan de verwachtingen in het KCD 

2015. In 2016 zijn de aantallen gerealiseerde aansluitingen substantieel hoger dan de prognose in het KCD 2015, 

deels door overname van de gasnetten van Enexis in Friesland en de Noordoostpolder en deels door een hogere 

groei dan destijds werd verwacht. Deze trend werkt ook door in de verwachting voor 2017. Het economisch herstel is 

vanaf 2015 sneller gegaan dan de gehele (bouw)sector had voorzien, waardoor deze groei niet in de bronnen (onder 

andere EIB en Bouwend Nederland) die Liander gebruikt voor de prognoses nieuwbouw verwerkt waren.

 

Toelichting belangrijkste afwijkingen financieel

De lagere uitgaven voor aansluitingen in 2015 zijn met name het gevolg van een groter aandeel (goedkopere) 

hoogbouw in de productmix. Het achterblijven van de bijdragen in 2015 is het gevolg van een niet tijdige facturering 

van een deel van de nieuwe aansluitingen. Dit is in 2016 gecorrigeerd.

In 2017 groeit de woningbouw naar verwachting circa 7% ten opzichte van 2016. Dit leidt tot hogere uitgaven en 

klantbijdragen. In 2017 zijn de tarieven voor de eenmalige bijdragen verlaagd, waardoor de toename van de 

bijdragen lager is dan op grond van de aantallen te verwachten valt. 
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De totale uitgaven met betrekking tot uitbreidingsinvesteringen netten 2015/2016 zijn iets lager dan verwacht in het 

KCD 2015, ondanks de integratie van de van Enexis overgenomen gasnetten in Friesland en de Noordoostpolder

per 1-1-2016. In 2017 nemen de kosten met name toe door een andere productmix in de gebruikte materialen en 

gestegen uitvoeringskosten (materialen en aannemerij).

5.5.3 Vooruitblik 2018 - 2020
De vooruitblik op de komende jaren levert de volgende cijfers

Uitbreiding (in mln euro) 2018 2019 2020

€ 23,2 € 18,8 € 13,6

Aansluitingen € 19,0 € 17,6 € 9,5

Bijdragen derden – € 16,2 – € 15,0 – € 6,4

Netten € 20,8 € 16,5 € 10,6

Bijdragen derden – € 0,4 – € 0,3 – € 0,2

Uitbreiding Eenheid 2018 2019 2020

Leidingen

HD Hoofdleidingen (*) km 23 19 14

Distributieleidingen (**) km 109 74 31

Aansluitleidingen (**) aantal 20.156 18.516 7.341

Stations

Overslagstation aantal 0 0 0

Districtregelstation aantal 29 18 12

Hogedruk huisaansluitset aantal 58 58 36

Afleveringstation aantal 51 51 49

Aansluitingen

HD aansluitingen (*) aantal 51 51 49

LD aansluitingen (**) aantal 20.105 18.465 7.292

Overige (appendages) aantal 0 0 0

Tabel 5.2 - Overzicht van geplande uitbreidingen 2018 - 2020

Toelichting aansluitingen

Liander verwacht reeds in 2018 en 2019 een circa 10% afnemende vraag naar gasaansluitingen, in 2020 gevolgd 

door een steile afname tot circa 33% van de huidige volumes. Hierbij gaat Liander ervan uit dat per 1-1-2019 de 

aansluitplicht komt te vervallen. Gebeurt dit niet op deze datum maar pas later of in het geheel niet, dan heeft dit 

grote invloed op de opgenomen prognoses. Lagere aantallen aansluitingen betekent uiteraard ook minder noodzaak 

tot de aanleg van nieuwe distributie- en hoofdleidingen.

Toelichting stations

Door de verwachte afname van nieuwe gasaansluitingen in de woningbouw neemt ook de behoefte aan nieuw te 

realiseren districtsregelstations af.

Toelichting leidingen

De verwachte aantallen zijn gebaseerd op de hierboven beschreven aanname met betrekking tot de aansluitplicht en 

lopen sterk terug in lijn met de afnemende vraag naar aansluitingen. 

Toelichting financieel

Als gevolg van de geschetste ontwikkelingen dalen de uitgaven en bijdragen navenant.
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Bijlage I – Samenvatting 
bedrijfsbrede risico’s
In deze bijlage is een samenvatting van de meest relevante bedrijfsbrede risico’s opgenomen. 

De pijlen achter ieder risico geven aan wat de lange termijn verwachte ontwikkeling van het risico is: omhoog 

(toenemend risico), gelijk of omlaag (dalend risico). 

Risico 1: Veiligheid ↓ 

Wat is het risico? 

Werken met gas en elektriciteit brengt risico’s met zich mee voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers, 

aannemers en klanten. Wanneer er onvoldoende veiligheidsbewustzijn of kennis van veiligheidsmaatregelen 

aanwezig is, wordt de kans op ongevallen groter. Ook het handelen van derden kan leiden tot veiligheidsrisico’s.

Hoe wordt het gemanaged? 

Binnen Alliander wordt gericht gewerkt aan veiligheid. Alliander heeft stappen gezet in het veiligheidsbewustzijn. 

Desondanks heeft Alliander te maken gehad met veiligheidsincidenten. Dat was aanleiding om hier nog meer 

aandacht aan te besteden en de veiligheidscultuur te verbeteren. Bijvoorbeeld door tijdens het overleg aan het begin 

van de werkdag de veiligheidsrisico’s en maatregelen nadrukkelijk aan de orde te laten komen. Daarnaast vergroot 

Alliander de veiligheid in de processen en componenten en zorgt Alliander voor opleiding en herinstructie. 

Incidenten worden onderzocht op directe en achterliggende oorzaken. Verbeteringen werkt Alliander uit met de 

interne organisatie en aannemers. De ambitie van Alliander is ‘Iedereen veilig thuis!’. 
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Risicomanagement 
Alliander hecht grote waarde aan goed risicomanagement. Het zorgt voor voldoende zekerheid om onze
strategische doelstellingen op een verantwoorde manier te behalen. Daarvoor gebruiken wij een raamwerk voor
risicomanagement met daarin onze principes. Hierdoor stellen we de hele organisatie in staat om bij te sturen en te
verbeteren, en kan Alliander voldoen aan wet- en regelgeving. Voor een nadere toelichting over risicomanagement
wordt verwezen naar het hoofdstuk risico's in het jaarverslag over 2016.

De belangrijkste risico’s worden frequent besproken in de Raad van Bestuur en ieder kwartaal in de Raad van
Commissarissen. De mogelijke impact op onze strategische doelen en de waarschijnlijkheid van optreden bepalen
wat we als onze belangrijkste risico's definiëren.

De pijlen voor ieder risico geven aan wat de lange termijn verwachte ontwikkeling van het risico is: omhoog
(toenemend risico), gelijk of omlaag (dalend risico).

1.Veiligheid ↓

Wat is het risico?
Werken met gas en elektriciteit brengt risico’s met zich mee voor de veiligheid en gezondheid van onze
medewerkers, aannemers en klanten. Wanneer er onvoldoende veiligheidsbewustzijn of kennis van
veiligheidsmaatregelen aanwezig is, wordt de kans op ongevallen groter. Ook het handelen van derden kan leiden
tot veiligheidsrisico’s.
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Risico 2: Maakbaarheid werkpakket ↑ 

Wat is het risico?

Alliander ziet dat het benodigde werk aan de elektriciteit- en gasnetten op dit moment stevig toeneemt. Er lopen 

daarom diverse verbeterinitiatieven om zowel de dingen goed te doen, als ook de goede dingen te doen. Alliander 

loopt anders het risico dat de vereiste technische arbeidscapaciteit niet op tijd beschikbaar is om al het werk gedaan 

te krijgen. Dit alles wordt versterkt doordat bovenop een periode van hoogconjunctuur nu ook de energietransitie 

versnelt en dat brengt extra complicaties en onzekerheden met zich mee. Wanneer het risico optreedt heeft dit direct 

effect op de reputatie van Alliander. De onzekerheid voor de klant omtrent aansluiten, overschrijding van wettelijke 

termijnen en mogelijke langdurige storingen kunnen leiden tot kritische reacties in samenleving, media en politiek. 

Hoe wordt het gemanaged?

De aanpak van Alliander is gericht op de volgende aspecten:

• Investeren in effectiever en efficiënter maken van onze bestaande organisatie, inclusief de samenwerking met 

ketenpartners (vooral aannemers)

• Zorgen voor een heldere voorspelling en verwachtingsmanagement met betrekking tot nieuw werk en onderhoud

• Opschalen en versnellen met onder andere nieuwe manieren van werven en opleiden. 

Op dit moment neemt het risico ondanks de ingezette maatregelen toe. 

Risico 3: Onvoldoende lange termijn oriëntatie van regulering → 

Wat is het risico?

De regels binnen het gereguleerde energiedomein hebben effect op de scope van de activiteiten en rentabiliteit. 

Doordat bij veranderingen in het energielandschap niet gelijktijdig wordt voorzien in adequate veranderingen in 

regulering, heeft dat op termijn mogelijk effect op de continuïteit van Alliander. Een belangrijke verandering is 

bijvoorbeeld de duurzaamheidsdoelstelling om het gebruik van aardgas sterk te reduceren. Voor Alliander betekent 

dit dat de gasnetten in de toekomst mogelijk een andere functie gaan krijgen of dat klanten het gasnet gaan verlaten. 

Dat laatste zorgt ervoor dat Alliander de huidige investeringen mogelijk niet meer terug kan verdienen en de 

betaalbaarheid van het energienet onder druk komt te staan. 

Hoe wordt het gemanaged?

Wil Alliander in de komende jaren kunnen blijven investeren in nieuwe initiatieven om de toekomst van de energie-

voorziening te faciliteren, dan is van belang dat nieuwe wetsvoorstellen daaraan bijdragen. Alliander denkt 30 jaar 

vooruit over de impact van de overgang van fossiele naar duurzame energievoorziening op de infrastructuur waar de 

netbeheerders verantwoordelijk voor zijn. Daarbij creëert Alliander beelden van welke aanpassingen in de regelgeving 

nodig zijn en voert daarover continu de dialoog met alle betrokken stakeholders om te komen tot een toekomst  

bestendige duurzame energievoorziening die voor iedereen bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar is. Een actuele 

ontwikkeling is bijvoorbeeld de toekomst van het gasnet. Recentelijk heeft voormalig minister Kamp (Economische 

Zaken) in een Kamerbrief aangekondigd om de verplichting om gasnetten aan te leggen bij nieuwbouw te schrappen. 

Alliander wil graag in een vroeg stadium betrokken blijven over de ontwikkeling van alternatieve energievoorzieningen.

Risico 4: Cybercriminaliteit ↑ 

Wat is het risico?

De energie-infrastructuur wordt in toenemende mate gedigitaliseerd. Tegelijkertijd is er mondiale toename van hacks 

gericht op vitale infrastructuur te zien. Dit zorgt ervoor dat cybersecurity een belangrijk onderwerp is. Het is belangrijk 

dat Alliander zich hiertegen beschermt.

Hoe wordt het gemanaged? 

Alliander beveiligt netwerken en computers tegen aanvallen door te werken aan preventie, detectie én response van 

cybersecurity. In 2017 wordt de security-functie binnen Alliander verder uitgebouwd. De grootste uitdaging hierbij is 

het werven van geschikte kandidaten. Verder werkt Alliander binnen Netbeheer Nederland intensief samen op dit 

onderwerp. Ook onderhoudt Alliander nauwe contacten met onder meer het Nationaal Cyber Security Centrum van 

de Rijksoverheid, om gezamenlijk de (snelle) ontwikkelingen te kunnen volgen en externe signalen van aanvallen 

vroegtijdig op te kunnen vangen. Tenslotte werkt Alliander samen met een aantal partijen aan cyberveiligheid in het 

mede door Alliander opgerichte European Network for Cyber Security (ENCS). 
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Risico 5: Privacy energiedata → 

Wat is het risico?

Bij het beheren van energienetten krijgt Alliander te maken met privacygevoelige data. Denk hierbij in het kader van 

marktfacilitering aan gegevens over de aansluitingen, energiecontracten, verbruik en kosten. Het borgen van de 

privacy van deze energiedata is dan ook van groot belang. 

Hoe wordt het gemanaged? 

Bij de verwerking van energiedata onderzoekt Alliander wat de mogelijke impact is op de privacy, met behulp van 

zogeheten privacy-impact-analyses. Op basis daarvan treft Alliander maatregelen waar nodig. Verder zijn 

organisaties sinds 2016 verplicht om ‘datalekken’ van persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit Persoons-

gegevens. Alliander heeft hiervoor de processen en organisatie ingericht. Bij de bescherming van persoons-

gegevens kijkt Alliander ook over de grenzen van onze eigen organisatie heen. In de energiesector wordt 

gezamenlijk opgetrokken om privacy gevoelige gegevens te beschermen. Hierover vindt informatie-uitwisseling 

plaats met onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens, Autoriteit Consument en Markt en de brancheorganisaties 

Netbeheer Nederland en Energie-Nederland. 

Risico 6: Benodigde capaciteit en competenties ↑ 

Wat is het risico? 

Alliander verwacht dat het de komende jaren niet op tijd opgeschaald is om het werkpakket gerealiseerd te krijgen, 

met name door schaarste van hoog gekwalificeerd technisch personeel en de doorlooptijd van vereiste opleidingen. 

Dit stelt Alliander voor grote uitdagingen om te voldoen aan de klantvraag (maakbaarheid), het voldoen aan de 

verwachtingen van stakeholders (reputatiemanagement) en het behouden van de license to operate ánd innovate. 

Daarnaast is het behouden en aantrekken van toptalent op het gebied van IT en techniek cruciaal om te kunnen 

blijven innoveren. 

Hoe wordt het gemanaged? 

Alliander dient zicht te hebben op de kritische competenties van de toekomst gezien de voortschrijding van 

technologie en digitalisering. Om voldoende aantrekkingskracht te houden op nieuw talent moet Alliander een 

aantrekkelijke werkgever blijven. Alliander is een aantrekkelijke werkgever door de ontwikkelingsmogelijkheden die 

medewerkers krijgen, door zinvol en (technisch) uitdagend werk te bieden en ook IT technisch uitdagend werk. Ook 

zal Alliander de huidige medewerkers in deze ontwikkeling meenemen en om- en bijscholen waar nodig. Onder 

andere via social media pools hebben de recruiters contact met relevante doelgroepen. Daarnaast gaat Alliander 

steeds meer samenwerkingsverbanden aan met universiteiten en scholen om vroegtijdig als mogelijke werkgever in 

beeld te zijn (zie ook risico maakbaarheid werkpakket). 

Risico 7: Onzekerheid energietransitie ↑ 

Wat is het risico? 

De energietransitie versnelt. Het is een gegeven dat de samenleving in toenemende mate elektrificeert en het 

gebruik van aardgas voor de verwarming van woningen wordt uitgefaseerd. De inzet van zonnepanelen, windparken, 

warmtepompen, elektrische auto’s en het afscheid van aardgas, betekent dat Alliander het elektriciteitsnet op veel 

plaatsen en in hoog tempo moet verzwaren. De acceptatie van het nieuwe energiesysteem door de maatschappij is 

echter moeilijk voorspelbaar. Door onzekerheid rondom de scenario’s van de energietransitie (waar gebeurt wat en 

met welke snelheid) op de disciplines elektriciteit, gas en warmte en de beperkte integrale organisatorische focus 

bestaat het risico dat Alliander onvoldoende zicht heeft op de (regionale) ontwikkelingen, hetgeen investerings-

keuzes bemoeilijkt. Daarnaast zetten dalende inkomsten uit het gasnet de betaalbaarheid van het energiesysteem 

verder onder druk en kan Alliander een beperkende factor in de energietransitie zijn wanneer Alliander te laat 

ingespeeld op (lokale) ontwikkelingen.

Hoe wordt het gemanaged? 

De aanpak van dit risico binnen Alliander bestaat uit 3 pijlers: Data gedreven netbeheer, pro actievere klantbenadering 

en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Met datagedreven netbeheer genereert Alliander meer voorspellend 

inzicht. Door middel van pro-actievere klantbenadering is Alliander eerder op de hoogte van lokale ontwikkelingen 

en beïnvloedt Alliander de warmtetransitie op een positieve wijze. Door innovatieve oplossingen te ontwikkelen 

voorkomt Alliander netverzwaring en (des)investeringen.
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Bijlage II – Samenvatting  asset 
 gerelateerde risico analyses
Voor het borgen van de gasvoorzieningskwaliteit dienen de risico’s die zich kunnen openbaren in gasnetten gedurende 

alle fasen van de asset levenscyclus, van ontwerp, aanschaf, aanleg, instandhouding tot en met uitbedrijfname / 

ontmanteling, beheerst te worden. Om hier invulling aan te geven houdt Liander een asset risicoregister bij. 

Liander houdt het risicoregister actueel door nieuwe risico’s toe te voegen wanneer deze geïdentificeerd zijn en door 

bestaande risico’s periodiek te evalueren. Liander selecteert op basis van relevantie en/of urgentie risico’s voor 

verdere analyse en beleidsontwikkeling en het identificeren van overige mitigerende maatregelen. Door middel van 

een ‘snapshot’ van het risicoregister kan Liander de actuele risicopositie bepalen. Het risicoregister omvat op dit 

moment 123 risico’s die gerelateerd zijn aan het Liander gasnet.

In deze bijlage is een samenvatting van de meest relevante risico’s opgenomen.

Risicoanalyse 1 + 2: Lekkage grijs gietijzeren en asbestcementen 
 hoofdleidingen gas

Omschrijving

De buismaterialen grijs gietijzer (GGY) en asbestcement (AC) hebben een geringe weerstand tegen vervorming en 

behoren in de categorie ‘brosse materialen’. Deze materialen zijn slecht bestand tegen buig- en trekbelasting. Als 

gevolg daarvan ontstaat bij grondzetting en na grondroeringen in de nabijheid een brosse breuk in de leiding wat 

ongecontroleerde gasuitstroom tot gevolg heeft.

Risiconiveau

Zeer Hoog op de bedrijfswaarde Wet- en Regelgeving en Hoog op de bedrijfswaarde Veiligheid.

Beheersmaatregelen

Doordat in de afgelopen jaren de buisleidingsegmenten met het hoogste risico op breuk binnen één meter van de 

gevel zijn vervangen, is het accent komen te liggen op minimaliseren van de risico’s in de populatie met een lager 

risicoprofiel. Dat wordt gerealiseerd door het vervangen van het brosse buisleidingmateriaal door buisleiding   

materiaal dat beter bestand is tegen vervorming (onder andere derde generatie PE en slagvast PVC). In enkele 

gevallen wordt het brosse buisleidingmateriaal gerenoveerd door middel van de kousijzer methodiek. Hierbij wordt 

een met hars geïmpregneerde kous in het brosse leidingmateriaal ingebracht waarna de kous zich vervolgens tegen 

de wand nestelt. De hars hardt uit door behandeling met stoom of UV-licht, waarna het gekousde leidinggedeelte 

gas kan transporteren en bestand is tegen vervorming. 

Hoewel de storingsdichtheid van brosse materialen een factor 3 à 4 hoger ligt dan de niet brosse materialen, is de 

kwaliteit nog goed indien het grondpakket rond de leiding ongeroerd blijft (geen vervorming ondergaat). De hoogste 

prioriteit voor vervanging of renovatie van brosse buisleidingmaterialen ligt daarom (nog steeds) bij de situaties 

waarbij het tracé rond de leiding wordt geroerd. Daardoor zijn de meeste projecten gerelateerd aan werken van 

derden, zoals reconstructies aan wegenwerk en werken van andere netbeheerders (onder andere waternet en 

riolering). 

In afstemming met de SodM zijn vrijwel alle brosse leidingen binnen 1 meter van de gevel en met een diameter 

kleiner dan 150 millimeter in de afgelopen jaren gesaneerd. Als gevolg daarvan zullen in de nabije toekomst meer 

vervangingen plaats vinden die ‘geïnitieerd’ worden door derden dan op eigen initiatief. Naast grondroeringen en 

1 meter binnen de gevel worden grijs gietijzeren en asbestcementen leidingen vervangen bij verhoogde storings-

dichtheid, naar aanleiding van gaslekzoeken en op basis van de waarden op de Veiligheidskaart Gas (VK gas). 

Eind 2016 had Liander nog 272 kilometer asbestcement en 1.452 kilometer grijs gietijzer in het voorzieningsgebied. 

Volgens afspraak met de toezichthouder en conform het door Liander ingediende masterplan dienen deze brosse 

leidingmaterialen uiterlijk in 2040 te zijn vervangen of gerenoveerd om de risico’s op breuk te minimaliseren.
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Realisatie

In de afgelopen twee jaar heeft Liander 241,6 kilometer grijs gietijzeren en 31,7 kilometer asbestcementen leidingen 

vervangen. Met de uitgevoerde activiteiten loopt Liander voor op de afgesproken planning met de SodM. Daarnaast 

had Liander de afspraak met de SodM om alle grijs gietijzeren en asbestcementen gasleidingen die één meter binnen 

de gevel liggen voor eind 2016 te vervangen. Vanwege complexiteit of omgevingsfactoren worden in afstemming 

met SodM de laatste leidingdelen die binnen één meter van de gevel liggen in 2017 vervangen. Twee specifieke 

gebieden volgen in 2018.

Vooruitblik 2018 - 2020

Conform beleid vindt vervanging van grijs gietijzeren en asbestcement leidingen plaats bij grondroering in de 

nabijheid van leidingen, op basis van werk volgt werk. In 2018 heeft Liander gepland om 105,2 kilometer grijs 

gietijzeren (€ 18,8 miljoen) en 16,0 kilometer asbestcement (€ 2,7 miljoen) gasleidingen te vervangen als gevolg van 

grondroering. Voor 2019 en 2020 heeft Liander respectievelijk € 20,1 miljoen gereserveerd om 115 kilometer te 

vervangen in 2019 en €18,8 miljoen om 110 kilometer te vervangen in 2020.

Daarnaast vervangt Liander grijs gietijzeren en asbestcement leidingen conform beleid wanneer de kwaliteit van 

leidingen op basis van individuele storingsdichtheid en risicobeoordeling (VK gas) niet meer voldoet. In 2018 heeft 

Liander gepland om 53,4 kilometer (€ 9,5 miljoen) gasleidingen van brosse materialen op eigen initiatief te saneren. 

Voor 2019 en 2020 heeft Liander respectievelijk €9,5 miljoen (53,4 kilometer) en € 7,4 miljoen (43,6 kilometer) 

gereserveerd voor de sanering van gasleidingen gemaakt van brosse materialen op eigen initiatief.

Risicoanalyse 3: Lekkage gasleidingen als gevolg van graafschades

Omschrijving

Als gevolg van grondroeringen kunnen leidingen worden beschadigd. Onder grondroeringen vallen werkzaamheden 

als graven, frezen, boren, heien, slaan van damwanden en landbewerking. Deze beschadigingen kunnen direct of op 

termijn leiden tot een onderbreking van de levering en dienen hersteld te worden. Dit beïnvloedt de bedrijfswaarden 

Betrouwbaarheid en Financieel negatief.

Risiconiveau

Zeer Hoog op de bedrijfswaarde Kwaliteit van Levering en Hoog op de bedrijfswaarde Financieel.

Beheersmaatregelen

De Wet Informatie Ondergrondse Netten (WION) regelt de informatie-uitwisseling tussen netbeheerders en grond-

roerders. De netbeheerders zijn verplicht liggingsgegevens van leidingen volledig, juist en tijdig aan te leveren aan 

het Kadaster. De grondroerder is verplicht tot het ‘zorgvuldig’ graven door liggingsgegevens van leidingen op te 

vragen en de exacte ligging te controleren alvorens te starten met het graven. Het proces van zorgvuldig graven is 

beschreven in de Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (CROW). 

Naast de wettelijke verplichting tot het verstrekken van actuele liggingsgegevens van leidingen heeft Liander een 

afdeling graafschadepreventie die is belast met verschillende activiteiten die tot doel hebben graafschade te 

voorkomen. De afdeling graafschadepreventie begeleidt graafwerkzaamheden die door Liander als risicovol worden 

aangemerkt. Het belangrijkste criterium waarop wel of geen begeleiding van werkzaamheden plaatsvindt heeft 

betrekking op het soort asset in de nabijheid waarvan de aangemelde graafwerkzaamheden plaatsvinden. 

Naast het tijdig doorgeven van de aanwezigheid van kabels en leidingen aan een grondroerder is het hebben van 

( juiste) ligginggegevens (‘correctheid van de data’) van de kabels en leidingen ook van belang. Liander heeft 

zodoende besloten om alle aansluitleidingen te gaan vectoriseren in de bedrijfsmiddelenregistratie. Hierbij worden 

de aansluitleidingen op het gasnet direct zichtbaar in de gebiedsinformatie die verkregen wordt bij een graafmelding 

en de grondroerder geen aparte huisaansluitschetsen hoeft aan te vragen.

Realisatie 2015 - 2017

De branche heeft de ambitie uitgesproken om het aantal graafschades vanaf 2018 onder de 25.000 te krijgen. Om 

deze doelstelling te realiseren is in november 2016, vanuit de keten samenwerking het Kabel- en Leidingoverleg 

(KLO), de vernieuwde CROW500-richtlijn ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ gelanceerd.
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Naast herziening van de CROW-richtlijn is in 2017 een nieuw KLIC-systeem ingevoerd, waarbij KLIC-online 

plaatsmaakt voor KLIC-WIN. Het nieuwe KLIC-WIN systeem sluit aan op de Europese richtlijn INSPIRE. Door deze 

wijziging stelt Liander de liggingsgegevens door middel van vectorinformatie beschikbaar wat leidt tot 

nauwkeurigere informatieverstrekking aan de grondroerder. Ook stuurt Liander sinds 2016 bij een Klikmelding 

automatisch alle huisaansluitschetsen digitaal mee. Op termijn zal Liander alle huisaansluitingen op de tekening met 

de hoofdkabel weergeven (via het vectorisatieprogramma).

Liander heeft zowel in 2015 als 2016 €3,2 miljoen geïnvesteerd in schadepreventie bij graafwerkzaamheden, voor 

zowel elektriciteit als gas.

Ondanks alle inspanningen is het aantal graafschades sinds 2015 weer aan het stijgen. Het aantrekken van de 

economie heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat het aantal graafwerkzaamheden en de daarmee samen-

hangende KLIC-meldingen is toegenomen. De toename van het aantal graafschades laat een procentuele groei zien 

die gelijk is aan de procentuele toename van het aantal KLIC-meldingen.

Vooruitblik 2018 - 2020

Liander reserveert jaarlijks € 3,7 miljoen ten behoeve van graafschadepreventie. Dit betreft organieke kosten van de 

schadepreventie teams die zowel voor elektriciteit als gas werken. Om de effectiviteit van graafschadepreventie te 

verhogen, worden programmamatig vier onderwerpen opgepakt. 

1  Finetunen risicomodel om beter te acteren op alle risiconiveaus (laag t/m hoog)

2  Verbeteren stuurinformatie met als doel het verhogen van de effectiviteit van graafschadepreventie

3  Zwartgraven reduceren door reclamecampagnes

4  Steekproeven bij oplevering van werken door grondradar met als doel het verhogen van de kwaliteit van tekeningen

Risicoanalyse 4: Niet op korte termijn voldoen aan NEN 1059 voor gasstations

Omschrijving

‘Open falen’ bij een gasstation houdt in dat een te hoge gasdruk op het gasnet komt te staan (door falende gasdruk-

regelaar), wat tot gevolg kan hebben dat grote gaslekkages ontstaan (bijv. door het losschieten van koppelingen) met 

alle mogelijke gevolgen van dien. De norm NEN 1059 omschrijft onder andere de veiligheidscriteria betreffende het 

voorkomen van ‘open falen’ van gasstations. Naar aanleiding van een incident (Goirle, 1988) is de NEN 1059 in 2010 

aangescherpt.

Gezien de ernst van het incident dienen ook gasstations die gebouwd zijn vóór de normaanpassing te voldoen aan 

de aangescherpte eisen. Analyse van een gericht inspectieprogramma in 2010 heeft aangetoond dat een ruim deel 

van de Liander gasstations niet voldoet aan de NEN 1059:2010 betreffende ‘open falen’. Uit oogpunt van veiligheid is 

met SodM de afspraak gemaakt om alle gasstations in 2022 betreffende ‘open falen’ NEN 1059:2010 compliant te 

hebben. Dit risico behelst het niet kunnen voldoen aan deze afspraak.

Risiconiveau

Zeer Hoog op de bedrijfswaarde Wet- en Regelgeving.

Beheersmaatregelen

Liander is in 2011 gestart met het inspecteren van alle districtregelstations, overslagstations en afleveringsstations

(uitgezonderd huisaansluiting-stations (HAS)). Per station is inzichtelijk gemaakt op welke punten er afwijkingen zijn 

ten opzichte van de NEN 1059:2010. Afwijkingen zijn hierbij beoordeeld op basis van het veiligheidsrisico. Naast de

tekortkomingen in de installaties zelf (waaronder bijvoorbeeld de locatie van de meetleidingen) zijn ook de 

benodigde veiligheidsafstanden beoordeeld. Een plan is opgesteld om de districtregelstations, overslagstations en 

afleveringsstations voor 2022 te vervangen, modificeren of amoveren zodat al deze stations voldoen aan de NEN 

1059:2010.

Realisatie 2015 - 2017

In 2015 zijn er 332 gasstations gemodificeerd , vervangen of geamoveerd. Er zijn 99 gasstations vervangen, 174 

gasstations aangepast en 59 gasstations verwijderd. In 2016 zijn er 134 installaties gemodificeerd , vervangen of 

geamoveerd waarvan 84 vervangingen. Er zijn 41 stations aangepast en 9 stations verwijderd.

Vooruitblik 2018 - 2020

De verwachting is dat de gestelde deadline om eind 2022 alle stations (uitgezonderd HAS) te laten voldoen aan de 

NEN 1059:2010 wordt gehaald.
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Risicoanalyse 5: Lekkage aansluitleidingen gas

Omschrijving

Lekkage van een aansluitleiding leidt tot ongewenste uitstroom van gas en veroorzaakt een risico voor de directe 

omgeving. 

Hoewel zakking van de grond alsmede aanlegfouten uit het verleden de oorzaak van een lekkage kunnen zijn vormt 

corrosie bij stalen aansluitleidingen de hoofdoorzaak. Corrosie treedt op bij deze leidingen doordat ze onvoldoende 

beschermd zijn. Stalen aansluitleidingen van voor 1970 zijn vaak beschermd met een bitumen bekleding. De oudere 

bitumen bekleding is voornamelijk voorzien van een inlage van jute. Jute trekt water aan en zet daardoor uit, waarbij 

de bekleding kan bezwijken. Dit type bitumen bekleding geeft daardoor een minder goede bescherming tegen 

corrosie. De nieuwere bitumen bekleding is voorzien van een inlage van glasvlies. Deze bekleding heeft als nadeel 

gevoelig te zijn voor mechanische beschadiging. Na 1970 is vaak PE bekleding toegepast bij stalen leidingen. Deze 

bekleding is van veel betere kwaliteit dan bitumen en is minder gevoelig voor mechanische beschadiging en/of het 

aantrekken van water. Hierdoor treedt corrosie van stalen leidingen met een PE bekleding nauwelijks op. 

Risiconiveau 

Hoog op de bedrijfswaarde Veiligheid.

Beheersmaatregelen

Het uitgangspunt van Liander is gericht op het voorkomen van gaslekkages. Aansluitleidingen met de hoogste kans 

op falen worden preventief vervangen. In de afgelopen jaren is het beleid voor het onderkennen van aansluit leidingen 

met een hoge faalkans uitgebreid. Het onderkennen van gebieden vindt niet meer alleen plaats op basis van storings-

gegevens. Nauwgezette analyses van storingsdata geven veel inzicht. In zogenaamde “Survival Analyses” zijn de 

storingsgegevens over de afgelopen 10 jaar onderzocht. De analyses geven inzicht in welke materialen in welke 

omgevingscondities lekkages geven, gerelateerd aan de leeftijd van de aansluitleiding. Het bestaande beleid, dat op 

postcodeniveau gebieden inzichtelijk maakt met veel storingen, is aangevuld met een voorspellende kans op 

storingen vanuit de “Survival Analyses”. 

Vanaf 2010 zijn jaarlijks steeds meer aansluitleidingen vervangen. In 2010 bedroeg het aantal vervangen aansluit-

leidingen nog ongeveer 15.000, daarna is het snel opgelopen tot gemiddeld jaarlijks ongeveer 30.000 aansluit-

leidingen. Door juist de aansluitleidingen te vervangen in die gebieden waar de kans op falen het grootst is, is de 

overtuiging dat zelfs met een kleinere vervangingsomvang dan in de afgelopen jaren het aantal storingen op 

aansluitleidingen niet zal toenemen. 

Sinds 2015 is ook het project KwalUgas binnen Liander in werking. In dit project worden jaarlijks circa 2000 aansluit-

leidingen geïnspecteerd. De selectie van de aansluitleidingen vindt aselect plaats. De inspectie vindt plaats door de 

gehele aansluitleiding te vervangen. Afhankelijk van bevindingen uit de inspecties wordt bepaald welke acties nodig 

zijn. Dit kan betekenen dat aansluitleidingen in bepaalde gebieden preventief worden vervangen, maar ook dat 

bepaalde gebieden meer gemonitord worden (onder andere lekzoeken). Door de grotere hoeveelheid aan beoorde-

lingen in een gebied kunnen de benodigde acties beter afgestemd worden.

Een gedeelte van het werkgebied van Liander bevindt zich in een gebied met zakkende grond. Woningen in deze 

gebieden zijn vaak onderheid en zakken niet, terwijl de omringende grond aan zakking onderhevig is. Indien geen 

voorzorgsmaatregelen worden genomen, bestaat de kans dat aansluitleidingen bezwijken. Nieuwe aansluitingen 

(vervanging dan wel geheel nieuw) in gebieden met zakkende grond worden aangesloten door middel van een 

constructie die tegen zettingseffecten bestand is. Daarnaast is in beleid opgenomen dat voor aansluitleidingen 

slechts bepaalde materialen gebruikt mogen worden (3de generatie PE en PeCu/Peko). Deze materialen zijn niet 

corrosiegevoelig en kunnen zakkingen in ruime mate weerstaan.

Liander heeft ook in zijn beleid opgenomen dat elke huishoudelijke aansluiting voorzien moet worden van een 

gasgebrekbeveiliging. Een gasgebrekbeveiliging neemt het risico weg dat ontstaat bij het weer op druk brengen van 

een gasnet, waarbij onverbrand gas een woning in kan stromen. Het plaatsen van een gasgebrekbeveiliging is 

gecombineerd met het plaatsen van de `slimme gasmeter .́ Hierdoor zal het merendeel van alle aansluitingen voor 

het eind van 2020 zijn voorzien van een gasgebrekbeveiliging.

Realisatie 2015 - 2017

In 2015 heeft Liander 34.791 aansluitleidingen gesaneerd. In 2016 zijn er zijn in totaal 26.904 gasaansluitingen gesaneerd.

Vooruitblik 2018 - 2020

Liander vervangt in de jaren 2018-2019 jaarlijks 25.000 aansluitleidingen.
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Risicoanalyse 6: Technisch netverlies gas (inclusief methaanemissie)

Omschrijving

Bij het distribueren van gas is het niet te voorkomen dat het gas uit het leidingsysteem gedeeltelijk vrijkomt, 

waardoor sprake is van netverlies. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in technisch en administratief netverlies. 

Technisch netverlies is het aardgas dat (on)bedoeld vrijkomt uit het netwerk van de netbeheerder voordat het de 

klant bereikt, bijvoorbeeld door lekkage of bij specifieke werkzaamheden. Administratief netverlies is het verschil 

tussen de hoeveelheid gas die door de klanten wordt verbruikt en de hoeveelheid die in rekening kan worden 

gebracht. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gasafname dat niet wordt bemeten (onder andere diefstal van gas) of 

administratieve verschillen door het gebruik van verschillende meetmethoden.

Het risico ‘Technisch netverlies gas’ richt zich met name op kleine, vaak sluimerende gaslekken. Deze vormen geen 

veiligheidsrisico, maar veroorzaken maatschappelijke kosten (gasverlies) en hebben negatieve effecten op het milieu 

(broeikasgas).

Risiconiveau 

Hoog op de bedrijfswaarde Duurzaamheid

Beheersmaatregelen

Liander mitigeert dit risico met name in combinatie met andere risico’s, waarvan ‘Lekkage grijs gietijzeren en asbest-

cementen hoofdleidingen gas’ de belangrijkste is. Met name de verbindingen in deze grijs gietijzeren en asbest-

cementen hoofdleidingsystemen hebben bovengemiddeld vaak kleine lekkages. Daarnaast worden gerichte analyses 

uitgevoerd op de storingsdichtheid om de saneringen van aansluitleidingen te sturen. Hierdoor worden ook kleine 

lekken eerder onderkend en verholpen. Bij de materialen met de meeste methaanemissie is ook de lekzoek-

frequentie in 2014 actief verhoogd. Dit zorgt er gemiddeld genomen voor dat lekken minder lang gas uitstoten en 

nog kleiner zijn als ze ontdekt worden.

Tot slot heeft Liander ook onderzoek gedaan naar dynamisch drukmanagement om door drukverlaging (in met name 

de zomer) de hoeveelheid methaanemissie te verminderen. Ondanks de zeer moeilijk meetbare reductie van de 

methaanemissie geeft het onderzoek wel aanleiding voor verdere bestudering van drukverlaging. Hierbij moet onder 

andere gedacht worden aan statische drukmanagement bij gasontvangststations, wat in samenwerking met Gasunie 

transport services B.V. (GTS) wordt gedaan.

Realisatie 2015 - 2017

In 2015 heeft er door KIWA een evaluatie plaatsgevonden van de emissiefactoren die worden gebruikt voor het 

bepalen van de methaanemissie uit gasnetten. Met behulp van een grotere set van hoeveelheidsmetingen, waar-

onder 15 metingen uitgevoerd in 2014, en negen jaar aan lekzoekdata van de netbeheerders zijn de emissie factoren 

geëvalueerd en is een nauwkeuriger berekening gemaakt. Tot medio 2015 werd gewerkt met twee emissiefactoren: 

één voor grijs gietijzer en één voor de overige materialen. De herberekening van de bestaande emissiefactoren voor 

grijs gietijzer en overige materialen levert voor grijs gietijzer bijna een halvering van de emissiefactor op. Voor de 

emissie overige materialen wordt de factor meer dan gehalveerd. Hierdoor is de berekende CO2 uitstoot gedaald 

van 4,3 miljoen m3 naar 2,0 miljoen m3. Daarnaast heeft de vervanging van brosse materialen geleid tot een reductie 

van 65.700 m3 methaanemissie.

Vooruitblik 2018 - 2020

Naast het continueren van het vervangingsbeleid rondom brosse materialen gaat Liander in de winter van 2017/2018 

een pilot doen met statisch drukmanagement. De druk wordt in delen van het gasnet verlaagd (bijvoorbeeld naar 

80 mbar in plaats van 100 mbar) om daarmee lekverliezen te verminderen.

Risicoanalyse 7: Water en vuil in het gasleidingsysteem als gevolg van schade

Omschrijving

Het LD-gasleidingsysteem van Liander is gelegen in openbare leidingtracés waarin ook de drinkwatersystemen, 

rioleringen, elektriciteitsnetwerken, telecommunicatiesystemen en glasvezelmantelbuizen van andere 

netbeheerders gelegen zijn.

Bij het bezwijken van een waterleiding kan door het uitstromende water, afhankelijk van grondsoort, grootte van de 

waterleiding en netdruk, een krater in de grond ontstaan. Hierdoor kan het voorkomen dat het grondpakket rond de 

naastgelegen gasleiding wegspoelt, waardoor de gasleiding breekt of de buis uit een verbinding schuift. Daarnaast 

kan door de waterkracht van het lekkende water een gat in de gasleiding ontstaan.
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Bij het gelijktijdig beschadigen van de water- en gasleiding kan de situatie ontstaan dat de gasleiding volloopt met 

(lek)water en vuil. Het vollopen van het gasnet levert een onderbreking of ongewenste drukschommelingen en 

vervuiling van het gasnet op.

Risiconiveau 

Hoog op de bedrijfswaarde Kwaliteit van Leveren

Beheersmaatregelen

In de afgelopen jaren zijn dergelijke incidenten meerdere keren voorgekomen. Naar aanleiding daarvan zijn met 

verschillende waterleidingbedrijven afspraken gemaakt om de vervanging van gas- en waterleidingen gezamenlijk te 

prioriteren en qua uitvoering op elkaar af te stemmen om schade te voorkomen. 

Daarnaast zijn de ervaringen van het schoonmaken van het vervuilde netwerk ingebracht om een landelijk protocol 

op te stellen voor het schonen van gasnetwerken. Dit protocol is gefiatteerd en uitgebracht door Netbeheer 

Nederland. Binnen Liander is het protocol opgenomen in noodplannen bij de storingsdienst. 

Om een onderbreking als gevolg van water en vuil in het gasnet sneller te kunnen verhelpen hebben twee innovaties 

plaatsgevonden. Het betreft de ‘venturi-zuiger’ en de ‘gasgeven App’. De venturi-zuiger maakt het mogelijk om in 

een kort tijdsbestek een gasleiding te ontdoen van de opgetreden vervuiling. De gas-geven App stelt Liander in 

staat om op een veilige en efficiënte wijze het gasnet weer in bedrijf te nemen na een opgetreden onderbreking. 

Beide innovaties zijn gedeeld met andere gasnetbeheerders.

Realisatie 2015 - 2017

In januari 2017 heeft helaas in Ede wederom een dergelijk incident plaatsgevonden. Door de eerdere ervaringen en 

de daaruit voortvloeiende innovaties kon deze storing snel en vakkundig worden opgelost.

In Apeldoorn is in 2015 in totaal 1.894 meter en in 2016 in totaal 12.004 meter leiding vervangen in samenwerking met 

Vitens. De verwachting is dat in 2017 in totaal 34.325 meter leiding wordt vervangen.

Vooruitblik 2018 - 2020

In de jaren 2018 t/m 2020 voorziet Liander nog jaarlijkse de vervanging van 20 km brosse materialen samen met 

waterbedrijven (naar analogie van het project in Apeldoorn gezamenlijk met Vitens).

Risicoanalyse 8: Datakwaliteit gasassets

Omschrijving

Het belang van data neemt voor Liander in sterke mate toe. De informatiebehoefte is groot en de mogelijkheden en 

databeschikbaarheid nemen toe door onder andere digitalisering van het net. De noodzaak om als netbeheerder 

sneller in te spelen op verandering neemt toe als gevolg van de energietransitie. Een belangrijke voorwaarde 

hiervoor is beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data. De kwaliteit van deze data moet hoog zijn (volledig, juist 

en actueel) om op kostenefficiënte en doelmatige wijze de capaciteit, veiligheid en kwaliteit van het net te garanderen. 

Bij onvoldoende datakwaliteit daalt de leveringszekerheid en nemen de kosten voor bedrijfsvoering toe. 

Liander heeft mede naar aanleiding van de gasexplosie in Diemen geconcludeerd dat het ontbreken van gedigitali-

seerde schetsen van aansluitleidingen een verhoogd veiligheidsrisico oplevert.

Risiconiveau 

Zeer Hoog op de bedrijfswaarde Financieel

Beheersmaatregelen

Vanuit een integrale datamanagementvisie werkt Liander aan het verder op orde brengen en houden van de 

beschikbaarheid en kwaliteit van asset (gerelateerde) data en onderscheidt daarin drie clusters:

• Op norm brengen: Objecten en attributen worden ‘geschoond’ op volledigheid, ten behoeve van het op norm 

brengen van (veelal) wettelijk verplichte asset-elementen. Tevens wordt de juistheid van assets - in het bijzonder 

de eigendom - vastgesteld.

• Datagedreven netbeheer: Data wordt op een andere wijze gebruikt dan in het verleden, mede door de ambitie om 

een datagedreven netbeheerder te worden. Liander gebruikt in toenemende mate geavanceerde analyse-modellen 

voor onder andere analyse en besluitvorming. Deze modellen leiden ook toe dat proces-automatisering toeneemt. 

Door het realiseren van data verbeterinitiatieven wordt invulling gegeven aan de hogere eisen die hierbij aan de 

kwaliteit van data worden gesteld.

• Vectoriseren: Om het veiligheidsrisico tijdens graafwerkzaamheden te verkleinen is Liander bezig zijn 

aansluitingen naar gebouwen in te tekenen.
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Beheersmaatregelen

In 2015 heeft Liander € 5,2 miljoen geïnvesteerd in het op orde brengen van de datakwaliteit. In 2015 zijn verdere 

verbeteringen doorgevoerd in de connectiviteit van huisaansluitingen. Daarnaast is een methodiek ontwikkeld om 

data structureel op de kwaliteitsdimensie “juistheid” te kunnen beoordelen.

In 2016 heeft Liander € 8,1 miljoen geïnvesteerd in het op orde brengen van de datakwaliteit, een toename van circa 

€ 3,0 miljoen ten opzichte van 2015. Deze stijging kan geheel worden toegeschreven aan de start van het programma 

vectoriseren huisaansluitingen, waarbij de focus in 2016 lag op het vectoriseren van huisaansluitingen gas met een 

hoog risico. 

Beheersmaatregelen

Het op norm brengen van data is een kernactiviteit die de komende jaren nog veel inspanning zal vergen. Het 

verbeteren van additionele informatieclusters naast volledigheid vereisen additionele investeringen. Daarnaast leidt 

de ontwikkeling van datagedreven netbeheer ertoe dat data anders wordt gebruikt en hogere eisen worden gesteld 

aan de kwaliteit. Door deze ontwikkeling ontstaat een exponentiële groei van data-verbeterverzoeken en zijn additio-

nele investeringen vereist. Tot slot brengt Liander, mede op verzoek van de toezichthouder, de komende jaren een 

versnelling aan in het vectoriseren van aansluitleidingen om veiligheidsrisico tijdens graafwerkzaamheden te 

verkleinen. 

Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen stijgen de investeringen in 2018 en 2019 naar respectievelijk 

€ 14,3 miljoen en € 11,3 miljoen ten behoeve van het op orde brengen en houden van de datakwaliteit van de asset 

(gerelateerde) data.

Risicoanalyse 9: Vocht en stof in het gasnet

Omschrijving

Liander is ervoor verantwoordelijk dat het gedistribueerde gas voldoet aan de Ministeriële regeling Gaskwaliteit. 

In deze regeling staan naast ontvangst- ook afleverspecificaties benoemd voor de regionale gasdistributie netten. 

Teveel vocht in het gas dat wordt gedistribueerd kan leiden tot klantklachten en vocht en stof (vuil) in het gasnet kan 

leiden tot verminderde leveringszekerheid (verstopping).

Risiconiveau 

Hoog op de bedrijfswaarde Klant en Imago

Beheersmaatregelen

Om beter inzicht te krijgen in de risico’s die gepaard gaan met vocht en stof in het gasnet is een Failure Mode and 

Effect Analysis (FMEA) uitgevoerd. Deze FMEA is gericht op het effect van falen van het gasdistributiesysteem door 

verontreinigingen (vuil, stof en vloeistof) op het achterliggende netwerk en resulteert in mogelijke scenario’s. Het 

risiconiveau van de scenario’s is vervolgens bepaald met behulp van de Liander risicomatrix. Voor het scenario met 

een hoog risiconiveau is een meer gedetailleerde risico analyse opgesteld.

Op basis van de risico analyse, alsmede de eerste klachten van vocht in het gasnet is Liander mogelijke oorzaken 

gaan onderzoeken. De eerste onderzoeksresultaten hebben ertoe geleid dat momenteel vervolgonderzoeken 

plaatsvinden waarbij in praktijksituaties metingen worden gedaan naar vochtgehaltes in het gasnet. De verwachting 

is dat de meetresultaten meer inzicht verschaffen in de situatie waarna risicomitigerende maatregelen kunnen 

worden gedefinieerd.

Realisatie 2015 - 2017

Realisatie afhankelijk van de verwachte inzichten uit de meetresultaten

Vooruitblik 2018 - 2020

Vooruitblik afhankelijk van de verwachte inzichten uit de meetresultaten
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Bijlage III – Basissystemen  
bedrijfsmiddelenregister
 

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2015  | Liander 11

Enterprise Resource Planning (SAP):

 •  Assetregistratie, Asset Life Cycle 

ondersteunen

•   Assetbeleid, strategie, assetplanning en 

beheer

•   Investerings-/ portfolio-/

projectmanagement

•   Werkorders en werkuitgifte: 

orderregistratie, roosteren, dispatchen 

(o.a. storingen, inspecties, onderhoud, 

klantvragen, saneringen, uitbr.)

 •  Storingsmeldingen vastleggen en 

opvolgen Prognose, plannen en 

roosteren Inkopen Leveranciers-

management (o.a. contractmanagement)

 •  Logistiek: voorraadbeheer en distributie

•   Financieel beheer (o.a. asset waardering, 

interne verrekening, jaarrekening, 

facturatie & betalingen incasso)

 •  Klant(vraag) registreren en beheren

 •  Onderhoudsplanning, onderhouds-

kenmerken assets

 •  Engineering mens/materiaal/middelen

 •  HRM (o.a. competenties en 

bevoegdheden)

•   Uitwisseling met stakeholders

 •  Ondersteuning Business Proces 

Management

 •  Verhuren van assets

Niet-logische wereld (GIS):

 •  Registratie topografische kenmerken assets;

 - Ligging en connectiviteit

 - As-built en as-planned

 •  Assetregistratie (initieel bij engineering, 

uiteindelijk als slave van assetregistratie in 

ERP, aanvullende specifieke kenmerken)

 •  Ondergrond, context en omgeving van de 

assets (kaart, foto, satelliet, GBKN, 

Streetview)

 •  Netrekenen t.b.v. ontwerp

 •  Engineering ligging en connectiviteit

 •  Ontsluiten ligging en connectiviteit aan 

verschillende (interne) bedrijfsfuncties en  

aan externe partijen

Rapportage & Analyse (BI):

 •  Verklaren en voorspellen over de hele 

Asset Life Cycle (o.a. KPI-rapportages)

 •  Actueel en historisch

 •  Realtime analytics

Gegevens (BI):

 •  Bijhouden actuele gegevens;

 •  Bijhouden historische gegevens

 •  Gegevens over o.a.: Assets, ligging, 

aansluiting, klant, financieel, meetdata 

van zowel meters als sensoren

 •  Geografisch BI

Telecom

Sensoren

t

Meters

t

Verklikkers

t

Schakelaars

t

Toezichthouders

t

t

Klant

t

t

Medewerker

t

t

Derden

t

t

Leveranciers

t

t

Netoperatie E, G, T (DMS/EMS):

 Monitoren net

 Registratie werkelijke belasting- en verbruiksgegevens

 Registratie prestatie en verstoringen assets

 Lokaliseren storingen, aansturen oplossing

 Schakelen en sturen (uitnutten assets)

 Forecast belasting en belastingprofielen  netrekenen en simuleren

 Beslisregels + beslisregels op decentrale logica

 Bewaken beschikbaarheid telecom

 Meten en beheren slimme meters (AMI)

 Bedrijfsvoering gehuurde assets (niet in eigendom)

Figuur 2.4 - Bedrijfsmiddelenregister
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Bijlage IV – Investerings- en 
onderhoudsplan – Aantallen
 

Vervangingen Eenheid 2015
KCD 2015 Realisatie

2016
KCD 2015 Realisatie

2017
KCD 2015 Realisatie*

2018 2019 2020

Leidingen

HD Hoofdleidingen (*) km 31 28 41 34 33 35 30 26 36

Distributieleidingen (**) km 236 206 240 207 211 261 262 255 239

Aansluitleidingen (**) aantal 32.535 29.291 33.808 24.135 34.150 24.032 25.030 25.007 25.007

Stations

Overslagstation aantal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Districtregelstation aantal 110 95 88 88 81 96 108 95 50

Hogedruk huisaansluitset aantal 21 11 26 13 25 40 36 40 38

Afleveringstation aantal 8 12 15 2 11 9 9 7 7

Aansluitingen

HD aansluitingen (*) aantal 12 12 15 2 11 9 9 7 7

LD aansluitingen (**) aantal 32.523 29.279 33.793 24.133 34.139 24.023 25.021 25.000 25.000

Overige (appendages) aantal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitbreiding Eenheid 2015
KCD 2015 Realisatie

2016
KCD 2015 Realisatie

2017
KCD 2015 Realisatie*

2018 2019 2020

Leidingen

HD Hoofdleidingen (*) km 16 8 23 11 26 23 23 19 14

Distributieleidingen (**) km 108 127 109 141 115 111 109 74 31

Aansluitleidingen (**) aantal 15.163 16.091 16.289 20.740 17.627 22.231 20.156 18.516 7.341

Stations

Overslagstation aantal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Districtregelstation aantal 9 13 13 25 19 28 29 18 12

Hogedruk huisaansluitset aantal 52 53 54 32 50 47 58 58 36

Afleveringstation aantal 50 91 51 40 53 53 51 51 49

Aansluitingen

HD aansluitingen (*) aantal 50 91 51 40 53 53 51 51 49

LD aansluitingen (**) aantal 15.113 16.000 16.238 20.700 17.574 22.178 20.105 18.465 7.292

Overige (appendages) aantal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 *Eindejaarsverwachting september 2017
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Bijlage V – Investerings- en onder-
houdsplan – Financiële getallen
 

Vervangingen (in min euro) 2015
KCD 2015 Realisatie

2016
KCD 2015 Realisatie

2017
KCD 2015 Realisatie*

2018 2019 2020

€ 94,2 € 86,8 € 110,1 € 95,7 € 107,5 € 94,8 € 101,8 € 96,9 € 86,8

Aansluitingen € 44,7 € 38,4 € 57,6 € 39,6 € 61,8 € 40,9 € 43,1 € 43,6 € 38,4

Bijdragen derden € 0,0 – € 0,1 – € 0,1 – € 0,1 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0

Netten € 49,5 € 48,4 € 52,5 € 56,0 € 45,7 € 53,9 € 58,8 € 53,3 € 48,3

Bijdragen derden – € 2,6 – € 3,8 – € 4,0 – € 2,4 – € 3,5 – € 3,6 – € 6,1 – € 4,1 – € 3,3

Uitbreiding (in min euro) 2015
KCD 2015 Realisatie

2016
KCD 2015 Realisatie

2017
KCD 2015 Realisatie*

2018 2019 2020

€ 14,4 € 16,0 € 17,6 € 17,4 € 18,0 € 21,3 € 23,2 € 18,8 € 13,6

Aansluitingen € 14,1 € 13,5 € 15,2 € 17,0 € 16,3 € 18,7 € 19,0 € 17,6 € 9,5

Bijdragen derden – € 15,5 – € 12,1 – € 13,5 – € 16,0 – € 15,6 – € 17,0 – € 16,2 – € 15,0 – € 6,4

Netten € 16,1 € 15,2 € 16,7 € 17,1 € 17,8 € 20,0 € 20,8 € 16,5 € 10,6

Bijdragen derden – € 0,3 – € 0,6 – € 0,7 – € 0,8 – € 0,5 – € 0,4 – € 0,4 – € 0,3 – € 0,2

Onderhoudsplan (in min euro) 2015
KCD 2015 Realisatie

2016
KCD 2015 Realisatie

2017
KCD 2015 Realisatie*

2018 2019 2020

€ 47,3 € 53,5 € 40,1 € 50,6 € 38,9 € 47,0 € 52,2 € 52,2 € 52,6

Onderhoud € 25,7 € 29,0 € 23,0 € 30,3 € 22,1 € 26,6 € 28,4 € 28,6 € 30,0

Bijdragen derden – € 2,8 – € 2,7 – € 6,0 – € 4,6 – € 6,3 – € 5,2 – € 6,2 – € 6,7 – € 7,8

Storingen € 15,9 € 18,2 € 15,1 € 17,1 € 14,9 € 16,2 € 19,5 € 19,2 € 19,1

Bijdragen derden – € 1,4 – € 1,0 – € 1,2 – € 2,5 – € 1,2 – € 1,7 – € 1,2 – € 1,2 – € 1,2

Overig € 9,9 € 10,0 € 9,2 € 10,3 € 9,4 € 11,1 € 11,7 € 12,2 € 12,4 

*Eindejaarsverwachting september 2017
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Bijlage VI – Capaciteitsknelpunten 
> 200 mbar

Locatie Jaar 
 optreden

Drukniveau Omschrijving  knelpunt Maatregel Status en toelichting

Amsterdam,
Westpoortweg

2012 - 2014 8 bar Vergroten bedrijfs zekerheid 
8 bar ring Amsterdam.

Uitbreiden van het  bestaande 
8 bar net in Westpoort en aan-
sluiten op het gasnet van 
 Stedin in Halfweg met behulp 
van een regionale netkoppe-
ling.

Project is gestart in 2014. Project is afhankelijk 
van vergunningverstrekking. In overleg met 
Gasunie en Stedin is in het in 2016 gereali-
seerde GOS Halfweg capaciteit  gereserveerd 
voor de regionale netkoppeling Halfweg- 
Amsterdam. In 2016 is het 8 bar net uitgebreid 
tot aan GOS Halfweg. In 2017 wordt deze 
 leiding aangesloten op het nog te r ealiseren 
koppelpunt in Halfweg.

Amsterdam Na 2015 8 bar Bodemsanering Spaklerweg, 
verplaatsen GOS.

Verplaatsen van het GOS en 
het gasverdeelstation en het 
verleggen van de aan- en 
 afvoerleidingen.

De gemeente Amsterdam heeft in juli 2014 
 opdracht gegeven voor het verplaatsen van 
het GOS naar een andere locatie op het terrein 
Spaklerweg. De verplaatsing moet juli 2018 
gereed zijn.

Schagen 2017 8 bar Er is sprake van een capaciteits-
knelpunt in het 8 bar net van 
 Liander tussen  Schagen en 
 Verlaat. De capaciteit van GOS 
Niedorper Verlaat is op dit 
 moment nl. onvoldoende om bij 
-12 C de gevraagde capaciteit van 
circa 20.000 m3/uur te leveren.

Bij Gasunie is een verzoek 
 gedeponeerd om de capaciteit 
van het GOS Niedorper  Verlaat 
met circa 7000 m3/uur te 
 vergroten naar de door  Liander 
gewenste waarde van circa 
20.000 m3/uur.

Het capaciteitsknelpunt wordt in 2017 
 opgelost.
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Bijlage VII – Verklarende woordenlijst
Aardgas  Aardgas is een brandbaar gas, in hoofdzaak bestaande 

uit methaan, met een relatieve dichtheid ten opzichte van 

lucht van niet hoger dan 0,76

AC  Asbestcement

ACM  Autoriteit Consument & Markt

ACT  Alliander Crisisteam

AHA  Asset Health Analytics

AM  Asset Manager

AO  Asset Owner

BC  Bedrijfsvoeringscentrum

BMR  Bedrijfsmiddelenregister

CMK  Centrale meldkamer

CODATA   Jaarlijkse opgave van de kerngegevens van het net ten 

behoeve van de Autoriteit, Consument en Markt (ACM)

CROW   Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-

Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

DMS/EMS  Distribution/Energy Management System, het systeem 

waarmee bedrijfsvoerders (op afstand) HS en MSnetten 

kunnen bewaken en bedienen

DS  Districtstation. Het gehele complex van ruimte en 

installatie inclusief de scheidingsafsluiters, waar de druk 

van het gas wordt geregeld ten behoeve van de voeding 

van het distributienet

DVO  Dienstverleningsovereenkomst

ENCS  European Network for Cyber Security

FMECA  Failure Mode Effect and Criticality Analysis

GGIJ  Grijs Gietijzer

GIS  Geografisch Informatie Systeem

GOS  Gasontvangstation

Groen gas  Biogas dat zodanig is behandeld dat het zonder gevolgen 

voor de eindgebruikers kan worden ingevoed in het 

aardgasnet

GTS  Gas Transport Services, landelijke netbeheerder gas

GV/KV  Grootverbruik/Kleinverbruik

HAS Huisaansluitkast

INP  Integrale netplanningsproces

INSPIRE  Infrastructure for Spatial Information in Europe

ISO55001  Eisen voor een assetmanagementsysteem

IT/OT  Informatietechnologie/operationele technologie

JUD  Gemiddelde jaarlijkse uitvalsduur per aangesloten klant

KB  Kathodische bescherming

KBS  Kwaliteitbeheersingssysteem

KLAK  Systeem waarin alle storingen geregistreerd en 

afgehandeld worden. Wordt gebruikt als voeding voor 

NESTOR

KLIC  Kabel en Leidingen Informatie Centrum

KLIC  WIN Kabel en Leidingen Informatie Centrum, WION + 

INSPIRE

KwalUGas  Kwaliteitsregistratie- en rapportage Uitgenomen 

Gasnetdelen

LCR  Liander Control Room, toekomstig centrum voor control en 

bewaking van alle energiegerelateerde infrastructuren van 

Liander

LLP  Levensloopplan

LTIF  Lost Time Injury Frequency, personeelsveiligheid in aantal 

ongevallen met verzuim per 1 miljoen gewerkte uren

m0
3 gas  Een hoeveelheid gas, die bij een absolute druk van 

1013,25 mbar en een temperatuur van 0°C in droge 

toestand een volume van 1 m3 inneemt (normaal of nul m3)

MJP  Meerjarenactiviteitenplan

MRQ  Ministeriële Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer 

elektriciteit en gas

NCTV  Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

NESTOR  Systeem voor het landelijk registreren van energie-

onderbrekingen

NSP  Netstructuurplan. Draaiboek voor het (her)inrichten van de 

energie infrastructuur in een bepaald gebied

NTA 8120  Eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteits-

managementsysteem voor het elektriciteits- en gasnet-

beheer

OD  Onderbrekingsduur in minuten 

OF  Onderbrekingsfrequentie in aantal per klant per jaar

OS  Overslagstation. Het gehele complex van ruimte en installatie 

inclusief de scheidingsafsluiters waar de druk van het gas 

wordt geregeld ten behoeve van de voeding van het 

transport net met een druk hoger dan 200 mbar en lager 

dan 8 bar

PDCA-cyclus  Plan, Do, Check, Act-cyclus voor continue verbetering van 

processen

PE Polyetheen

STOOP  Sensortechnologie Toegepast Op Ondergronds 

Pijpleidingen, een project voor het beter voorspellen van 

leidingbreuken ten gevolge van grondzakkingen

PVC  Polyvinylchloride

SLA  Service Level Agreement

SodM  Staatstoezicht op de Mijnen

SP  Service Provider

SVBM  Storingsverbruikersminuten, het product van de duur van 

een onderbreking in minuten maal het aantal getroffen 

klanten

TKC  Technisch Klant Contact

VA  Veiligheidsafsluiter

VAK  Veiligheidsafsluitklep

VAKAAN  Veiligheidsafsluiter en regelaar

VCA  Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. 

Certificering voor het voorkomen van ongelukken bij 

werkzaamheden ineen risicovolle omgeving

VCO  Veiligheidschecklist Aannemerij. Certificering bedoeld 

voor opdrachtgevers

VIAG  Veiligheidsinstructie Aardgas. In Nederland gehanteerde 

norm voor het werken aan en bedrijfsvoeren van gasnetten

VK  Veiligheidskaart Gas

VMS  Veiligheidsmanagementsysteem

VWI  Veiligheidswerkinstructie (onderdeel van de VIAG)

WION  Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten; ook 

bekend als Grondroerdersregeling
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Bijlage VIII – MRQ Leeswijzer

2 PAS55 is vervangen door ISO55001, zie paragraaf 2.6

MRQ artikel Omschrijving Suggestie voor opname in het KCD KCD 2017; §

Art. 10 lid 1a Streefwaarde jaarlijkse uitvalduur. Opnemen. 3.1

Art. 10 lid 1b Streefwaarde gemiddelde onderbrekingsduur. Opnemen. 3.1

Art. 10 lid 1c Streefwaarde onderbrekingsfrequentie. Opnemen. 3.1

Art. 10 lid 2 De formules, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 5, zijn van
overeen komstige toepassing op het bepalen van de door een
netbeheerder na te streven waarden voor de kwaliteitsindicatoren.

N.v.t. N.v.t.

Art. 10 lid 3 Toegepaste normen, richtlijnen en voorschriften bij aanleg, onderhoud,
beheer en transport via gastransportnet.

Niet expliciet opnemen vanwege certificering NTA8120 
en/of ISO550012.

N.v.t

Art. 11 lid 1 a Resultaten raming totale behoefte capaciteit E en G. Niet expliciet opnemen vanwege certificering NTA8120 
en/of ISO55001.

N.v.t. (5.3)

Art. 11 lid 1 b De capaciteitsknelpunten. Opnemen. 5.4, Bijlage VI

Art. 11 lid 1 c Wijze waarop te voorzien in totale behoefte aan capaciteit en wijze
waarop de knelpunten opgelost worden.

Capaciteitsknelpunten opnemen plus de wijze waarop 
deze worden opgelost.

5.4, Bijlage VI

Art. 11 lid 1 d Afschrift ramingsprocedure (Art. 14). Niet expliciet opnemen vanwege certificering NTA8120 
en/of ISO55001.

N.v.t. (5.3)

Art. 11 lid 1 e Afschrift uitgevoerde risicoanalyse en vastgestelde risico’s (Art. 15). Opnemen van een samenvatting van het afschrift van de 
uitgevoerde risicoanalyse en de naar oordeel van de 
 netbeheerder belangrijkste risico’s.

2.3, Bijlage II

Art. 11 lid 1 f Maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging (Art. 15). Opnemen. 3.5, 5.5

Art. 11 lid 1 g Afschrift investeringsplan. Tabellen opnemen volgens format (in euro’s en aantallen). 5.5, bijlage IV en V

Art. 11 lid 1 h Afschrift onderhoudsplan. Tabellen opnemen volgens format (in euro’s en aantallen). 3.5, bijlage IV en V

Art. 11 lid 1 i Afschrift onderhouds- en storingsplan waarin beschreven wordt hoe
storingen en onderbrekingen worden opgelost en waarin de organisatie
van de onderhouds- en storingsdienst wordt beschreven.

Opnemen in hoofdstuk over de werking van KBS. 2.5

Art. 11 lid 2 KCD wordt gebaseerd op gegevens uit het KBS. Opnemen in hoofdstuk over de werking van KBS. 2.1, 2.2, 2.3

Art. 14 lid 1 Raming totale behoefte capaciteit. N.v.t. N.v.t. (5.3)

Art. 14 lid 2a Beschrijving methode van ramen. Niet expliciet opnemen vanwege certificering NTA8120 
en/of ISO55001.

N.v.t. (5.3)

Art. 14 lid 2b Een schets van de ontwikkeling van meerdere scenario’s die de totale
capaciteitsbehoefte prognosticeren.

Opnemen. 5.2

Art. 14 lid 2c Uitwerking op hoofdlijnen van het meest waarschijnlijke scenario. Opnemen. 5.3

Art. 14 lid 2d Een indicatie van de te hanteren uitgangspunten die aan Art. 14 lid 2b ten
grondslag liggen.

Opnemen 5.3

Art. 14 lid 2e Analyse voor het bepalen van de betrouwbaarheid van de raming. Opnemen. 5.3

Art. 14 lid 2f Analyse van de wijze waarop wordt omgegaan met het risico dat zich 
een ander scenario verwezenlijkt.

Opnemen. 5.3

Art. 14 lid 2g Methode van bepaling capaciteitsknelpunten. Opnemen. 5.4

Art. 14 lid 3a Bij capaciteitsraming zoveel mogelijk gebruikmaken van ingediende
capaciteitsvraag, of onderbouwde schattingen.

Opnemen. 5.1

Art. 14 lid 3b Bij capaciteitsraming gebruik maken van capaciteitsvraag die is
gerealiseerd t.o.v. vorige raming.

Opnemen. 5.1

Art. 14 lid 4 Motivering van de keuze van het meest waarschijnlijke scenario waarbij
aandacht wordt besteed aan de invloed van de ingediende, eventueel
geschatte en eerder gerealiseerde capaciteitsvraag op die keuze.

Opnemen. 5.3

Art. 14 lid 5a De uitwerking van de methode voor het bepalen van de knelpunten richt
zich in ieder geval op de wijze waarop een verband wordt gelegd tussen
het bepalen van een knelpunt en een ontwikkelingsscenario.

Opnemen. 5.4, Bijlage VI

Art. 14 lid 5b De uitwerking van de methode richt zich op de waarschijnlijkheid 
 waarmee, de termijn waarbinnen en de omstandigheden waaronder een
knelpunt zich naar verwachting voor doet.

Opnemen. 5.4, Bijlage VI

Art. 14 lid 6 Afstemming met aangrenzende netbeheerders/invoedende
netbeheerders.

Niet expliciet opnemen vanwege certificering NTA8120 
en/of ISO55001.

N.v.t. (5.3)

Art. 15 lid 1 Kwaliteitsbeheersingssysteem gericht op beheersing risico’s voor
realiseren of in stand houden nagestreefde kwaliteit van de
transport dienst op korte en lange termijn.

Opnemen in hoofdstuk over de werking van het KBS. 2.1, 2.2, 2.3

Art. 15 lid 2 Vaststellen belangrijkste risico’s middels actuele risicoanalyse. Opnemen. 2.3, bijlage II
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MRQ artikel Omschrijving Suggestie voor opname in het KCD KCD 2017; §

Art. 15 lid 3 Inzichtelijk maken in de actuele risicoanalyse hoe de belangrijkste risico’s 
zijn geïnventariseerd en op relevantie zijn beoordeeld en op welke
bedrijfswaarden de risico’s betrekking hebben.

Opnemen in hoofdstuk over het KBS.
Ook opnemen op welke bedrijfswaarden de risico’s 
 betrekking hebben.

2.3, bijlage II

Art. 15 lid 4 Vaststellen maatregelen in onderhoud en vervanging in komende 7 jaar
(exclusief eerste 3 jaar) voor realiseren of in stand houden nagestreefde
kwaliteit van transportdienst.

Opnemen. 3.4

Art. 15 lid 5 Bij de risicoanalyse de in het bedrijfsmiddelenregister opgenomen
gegevens, bepalend voor kwaliteit, betrekken.

Opnemen in hoofdstuk over de werking van het KBS. 2.3, 3.3

Art. 16 lid 1a Investeringsplan komende 3 jaren met een beschrijving van de voor
investeringen benodigde werkzaamheden, uitgesplitst naar vervanging-
sen uitbreidingsinvesteringen.

Tabellen opnemen volgens format (in euro’s en aantallen). 
Uitsplitsing in tabel met aantallen naar vervanging en uit-
breiding is niet nodig.

3.5, 5.4, 5.5, 
 bijlage IV en V

Art. 16 lid 1b Onderhoudsplan komende 3 jaren met een beschrijving van onderhoud 
en benodigde werkzaamheden.

Tabellen opnemen volgens format (in euro’s en aantallen). 3.5, 5.4, 5.5, 
 bijlage IV en V

Art. 16 lid 1c Plan met beschrijving wijze van oplossing storingen en onderbrekingen,
alsmede onderhouds- en storingsdienst.

Opnemen in hoofdstuk over de werking van het KBS. 2.5, 4.4

Art. 16 lid 2a Specificatie benodigde tijd, financiële middelen. Toelichting aanpassingen 
ten opzichte van voorgaande plan.

Tabellen opnemen volgens format (in euro’s en aantallen). 
Terugblik naar vorige KCD van belang.

3.5, 5.4, 5.5, 
 bijlage IV en V

Art. 16 lid 2b Toelichten hoe met risicoanalyseresultaten rekening is gehouden in de
plannen. Tevens resterende risico’s betrekken.

Opnemen in de hoofdstukken Kwaliteit, Veiligheid en 
 Capaciteit.

3.5, 5.4

Art. 17 lid 1 Hanteren van een bedrijfsmiddelenregister dat een beschrijving bevat 
van alle verbindingen, leidingen, hulpmiddelen, aangeduid naar locatie, 
aard, type en overige relevante info.

Toelichting in KBS hoofdstuk opnemen. 2.4

Art. 17 lid 2 Procedure actualiteit en compleetheid bedrijfsmiddelenregister. Toelichting in KBS hoofdstuk opnemen. 2.2

Art. 17 lid 3a Beschrijving van het bedrijfsmiddelenregister (BMR) en de wijze waarop
geborgd is dat de gezamenlijke systemen die het BMR vormen actueel 
en compleet zijn.

Toelichting in KBS hoofdstuk opnemen. 2.2

Art. 17 lid 3b Beschrijving en kwalitatieve beoordeling componenten. Opnemen. 3.4

Art. 17 lid 3c Wijzigingen in toestand componenten t.o.v. voorgaande jaar. Opnemen. 3.4

Art. 18 lid 1 BMR bevat beschrijving van leidingen en hulpmiddelen: materiaalsoort,
legjaar, druk, kathodische bescherming, datum ingebruikneming stations
en appendage.

Niet expliciet opnemen vanwege certificering NTA8120 
en/of ISO55001.

N.v.t.

Art. 18 lid 2 BMR bevat beschrijving van leidingen en hulpmiddelen: materiaal kern,
isolatiemateriaal, diameter verbinding, aanlegjaar verbinding, spannings  -
niveau, lengte van verbinding tussen twee schakelstations, lengte 
 verbindingsdeel tussen stations, trafo’s, spanningsruimtes, stations-
velden, schakel- en regelstations: datum in gebruikneming.

Niet expliciet opnemen vanwege certificering NTA8120 
en/of ISO55001.

N.v.t.

Art. 19 Onderlinge consistentie kwaliteitsbeheersingssysteem, resultaten en
procedure capaciteitsbehoefte, de streefwaarden, registratieproces en
jaarlijkse begroting.

Toelichting in KBS hoofdstuk opnemen. 2.1, 2.2, 3.5, 5.4

Art. 20 lid 1 Evaluatie van het registratieproces van storingen en procedures en
plannen rond capaciteitsbepaling, investeringen en onderhoud, één-
maal per zes jaar.

In principe niet van toepassing. Iedere netbeheerder 
heeft individuele keuze om deze zesjaarlijkse evaluatie in 
het KCD op te nemen of anderszins beschikbaar te maken

N.v.t. (geleverd in
2013)

Art. 20 lid 2 Evaluatie registratieproces met betrekking tot bijdrage procedures en
plannen aan nagestreefde kwaliteitsniveau.

In principe niet van toepassing. Iedere netbeheerder heeft 
individuele keuze om deze zesjaarlijkse evaluatie in het 
KCD op te nemen of anderszins beschikbaar te maken.

N.v.t. (geleverd in 
2013)

Art. 20 lid 3 Noodzakelijke wijzigingen registratieproces, procedures en plannen. In 
principe niet van toepassing.

Iedere netbeheerder heeft individuele keuze om deze 
zesjaarlijkse evaluatie in het KCD op te nemen of anders-
zins beschikbaar te maken.

N.v.t. (geleverd in
2013)

Art. 20a lid 1 Beschikt over calamiteitenplan waarin aan bod komen visie, uitgangs-
punten en strategie met betrekking tot crisismanagement; taken, 
 bevoegdheden en verantwoordelijkheden crisismanagers; crisis-
organisatie; besluitvormingsstructuur; wijze van alarmering en opschaling 
van activiteiten; interne en externe communicatieafspraken.

Toelichting in hoofdstuk Veiligheid opnemen. 2.5, 4.4

Art. 20a lid 2 Calamiteitenplan is afgestemd met hulpverlenende diensten. Niet expliciet opnemen vanwege certificering NTA8120 
en/of ISO55001.

N.v.t (4.4)

Art. 20b Verstrekt met betrekking tot een calamiteitenvoorval de gegevens over
het voorval aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie.

Niet expliciet opnemen vanwege certificering NTA8120 
en/of ISO55001.

N.v.t. (4.3) 
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