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Nooit eerder zagen wij zoveel aandacht voor buisleidingentransport als in 2020. In 

verschillende hoeken van ons land werden initiatieven en onderzoeken uitgevoerd 

naar buisleidingprojecten en kregen de kaders voor mogelijke inzet van ondergronds 

transport in de context van de energietransitie langzaam steeds meer vorm. 

Ontwikkelingen op gebied van waterstof en CO2 hebben geleid tot gesprekken over 

potentiële nieuwe aanleg in onze buisleidingenstraat. Er is momentum.

Ook in het coronajaar van 2020 waren onze 12 medewerkers aan de slag met de 

uitvoering van ons werk. Zij zijn het allerbelangrijkst. Het zijn zij die dagelijks in contact 

staan met de leidingeigenaren, aannemers, overheden en andere stakeholders, om 

samen te werken aan onze missie: een ongestoord en duurzaam gebruik van de 

buisleidingenstraat voor kabels en leidingen, waarbij veiligheid en aandacht voor 

milieu zijn geborgd. 

Ondanks de coronacrisis zijn wij er in 2020 in geslaagd om onze werkzaamheden in 

volle vaart voort te zetten, grotendeels de geplande werkzaamheden uit te voeren 

en onze doelstellingen te realiseren. Voor die inzet en bijdrage wil ik hen bijzonder 

bedanken.

Tot slot zie ik ernaar uit om samen met onze klanten en stakeholders vanaf 2021 aan 

de uitrol van onze nieuwe meerjarenstrategie te werken. Zonder verlies van focus 

op onze kerntaken zal nadere verkenning van de vele duurzame mogelijkheden van 

ondergronds transport voor de toekomst daarin niet ontbreken. Want, de toekomst, 

die ligt onder ons!

Voorwoord

Peter Donk
Directeur LSNed
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1 Samenvatting
In het LSNed jaarverslag leggen we verantwoording af over onze activiteiten van

1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Uitgangspunten voor onze verslaglegging 

zijn transparantie, de dialoog met onze klanten en stakeholders en de impact van onze 

activiteiten. Het jaarverslag is gepubliceerd in april 2021.

Het creëren van waarde, een ongestoorde ligging van kabels en leidingen voor huidige 

klanten, is voor LSNed het belangrijkste doel. Dat doen we met onze dagelijkse 

activiteiten op gebied van beheer, onderhoud en inspectie, door te innoveren en door 

te investeren. Deze toegevoegde waarde en onze prestaties van het afgelopen jaar 

vormen dan ook het belangrijkste onderdeel van dit jaarverslag. 

In Hoofdstuk 2 gaan we in op het profiel van onze organisatie, de samenhang tussen de 

veranderende omgeving en ontwikkelingen, onze missie en visie en onze strategie. 

In Hoofdstuk 3 rapporteren wij over de mate waarin wij onze doelstellingen hebben 

behaald.  Binnen elk van de strategische beleidsdomeinen belichten wij onze 

activiteiten en de resultaten van het afgelopen jaar. De belangrijkste ontwikkelingen in 

2020 waren: 

Met de implementatie van Assetmanagement 2.0, dat in 2020 grotendeels is 
gerealiseerd, hebben wij een belangrijke professionaliseringsslag gemaakt. op basis 
van de beschouwing van de levenscyclus van onze assets beogen wij de optimalisatie 
van de (financiële) planning en uitvoering van onderhoudswerken om op korte en 
lange termijn te blijven voldoen aan de eisen van veiligheid en functionaliteit.  

De opzet van een adequaat risicomanagementsysteem heeft geleid tot een 
verbeterd inzicht in de strategische risico’s van onze organisatie. De analyse van 
de risico’s zijn vertaald naar acties: een overzicht en meerjarenplanning van de 
beheersmaatregelen om risico’s te voorkomen of te verminderen. 

Externe ontwikkelingen die worden gedreven door de energietransitie hebben geleid 
tot dialoog over de aanleg van nieuwe kabels en leidingen voor innovatieconcepten 
gerelateerd aan waterstof en CO2.

In hoofdstuk 4 blikken we vooruit naar 2021 en de uitrol van onze nieuwe strategie. 
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2 Het profiel van LSNed PARTIJEN
& KLANTEN

INHOUD LEIDINGEN

LSNed, is de beheerder van het leidingentracé tussen de industriegebieden van 

Rotterdam en Antwerpen met aftakkingen naar Moerdijk en richting Vlissingen.  

Deze ondergrondse snelweg van ongeveer 80 km lengte is een ongestoord tracé voor  

de kabels en leidingen van onze 43 klanten, de leidingeigenaren, die ondergronds in 

totaal circa 230 miljoen ton aan vele verschillende vloeistoffen, gassen,  

water en dataverkeer transporteren door circa 1400 km aan leidingen  

en circa 5000 km aan kabels.

Het tracé van de buisleidingenstraat beslaat een oppervlakte van zo’n 800 

hectare ongestoorde grond en verschillende kunstwerken: 10 tunnels, 

18 viaducten en 33 kilometer inspectiewegen. Het meest interessante 

kunstwerk is de tunnel onder het Hollandsch Diep. Met een lengte van 

bijna twee kilometer en imposante spreidingskelders leidt de tunnel de 

kabels en leidingen onder het water door.
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2.1 Rol van LSNed in de maatschappij
Waar problemen rondom milieu, verkeersdrukte en veiligheid bovengronds toenemen, 

biedt ondergronds transport oplossingen. Buisleidingen hebben een enorme 

capaciteit en nemen vergeleken met andere modaliteiten nauwelijks ruimte in. 

Transport door leidingen is veilig, snel en het draagt bij aan een gunstig klimaat. Zo 

wordt het wegverkeer verminderd, is er geen stank- of geluidsoverlast en resulteert 

het nauwelijks in CO2- en stikstof-uitstoot. Bovendien biedt buisleidingentransport 

mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik, want de bovengrond is voor andere 

doeleinden inzetbaar. Naaststaande figuur geeft gevoel bij de CO2-uitstoot van de 

diverse modaliteiten bij een gelijke hoeveelheid product die 1 buisleiding van 36 inch 

per dag over 120 kilometer afstand kan transporteren. Wij geloven om deze redenen 

dat ondergronds transport de toekomst heeft!
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LSNed biedt een ongestoord en duurzaam gebruik van de buisleidingenstraat voor 

kabels en leidingen. Als beheerdersorganisatie hebben wij de verantwoordelijkheid 

voor het in functionele staat houden van de infrastructuur in de buisleidingenstraat: 

leidingentunnels, viaducten, fly-over, gronden, gemalen, duikers en wegen. Inspectie, 

beheer en onderhoud is van groot belang omwille van de veiligheid voor kabels en 

leidingen en de directe omgeving, maar ook het milieu. 

Zo maken we gebruik van een Geografisch Informatie Systeem (GIS) en hebben we het 

gehele tracé 3D in kaart. Wij weten precies waar zich wat bevindt binnen het tracé. 

Vanuit onze beheerdersrol zien we erop toe dat eigen projecten én projecten van 

derden binnen de buisleidingenstraat volgens de voorschriften worden uitgevoerd 

en volgens de door ons gestelde kwaliteits- en milieueisen en contractafspraken. 

Veiligheid staat hierbij altijd bovenaan. 

Ook spelen wij een belangrijke rol in calamiteitensituaties. Door toezicht, inspectie en 

onderhoud adequaat uit te voeren anticiperen wij op mogelijke calamiteitensituaties 

en trachten wij deze zoveel mogelijk te voorkomen en de negatieve effecten ervan te 

minimaliseren. LSNed is weliswaar geen eigenaar van de leidingen, maar door als loket 

te fungeren, waarbij we de beschikbare informatie doorspelen en toelichten aan het 

bevoegd gezag en de betrokken leidingeigenaren, spelen wij een belangrijke rol.

Tot slot zorgen wij voor duurzaam en toekomstbestendig gebruik van de gronden. Zo 

wordt het merendeel van de buisleidingenstraat gebruikt voor akkerbouw en grasland. 

In het kader van landschappelijke en natuurlijke inpassing en recreatief medegebruik in 

de omgeving lopen er groenstroken, wandel- en fietspaden en golfbaanholes over het 

terrein.

2.2 Onze dienstverlening
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2.3 Hoe wij georganiseerd zijn
De LSNed uitvoeringsorganisatie bestaat uit een zelfstandig team 

van 12 vaste werknemers. Op structurele basis wordt ten behoeve 

van projecten advies ingehuurd van externe (ingenieurs)bureaus. De 

uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor beheer, onderhoud, 

toezicht en inspectie van de buisleidingenstraat en legt verantwoording 

af aan de Raad van Beheer.

De organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 

Directie 

De directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering 

van beleid van onze organisatie en heeft de dagelijkse leiding. Zo is 

de Directeur verantwoordelijk voor de strategie, personeelszaken en 

financiën en legt hij verantwoording af aan de Raad van Beheer.

Controll 

De Controller is verantwoordelijk voor het proces van planning en 

control, ziet toe op adequate invulling van de bedrijfsvoeringsregels, de 

efficiëntie en effectiviteit van LSNed en adviseert de Directeur op dit 

gebied. 

KAM-V coördinatie

De KAM-V Coördinator is verantwoordelijk voor de kwaliteit, Arbo, milieu 

en veiligheid binnen onze organisatie. De Coördinator is de interne 

deskundige om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden aan onze 

werknemers.
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Assetmanagement 

Betreft alle taken en verantwoordelijkheden rondom de planning en uitvoering van 

onderhoudswerkzaamheden aan eigen objecten. Assetmanagement is momenteel de 

grootste functie binnen onze organisatie met 3,6 FTE.

Ruimtelijke Ordering (RO)  

Betreft het monitoren en bewaken van alles wat er in de omgeving van de 

buisleidingenstraat gebeurt. Zo is RO alert op wijzigingen van bestemmingsplannen, 

werken en aanvragen van gemeenten in onze omgeving. 

De functie Ruimtelijke Ordening is op dit moment 0,2 FTE, de verklaring hiervoor is dat 

we deze functie momenteel extern inhuren.

       

Projecten

De functie Projecten betreft taken en verantwoordelijkheden in relatie tot de aanleg 

van nieuwe leidingen (hiervoor wordt structureel personeel ingehuurd), toezicht 

en inspectie op onderhoud en werken aan de assets van onze klanten, alsook de 

afhandeling van de ruim 500 KLIC-meldingen die wij jaarlijks ontvangen.

GEO-ICT 

Betreft alle zaken gerelateerd aan het geografische informatiesysteem (GIS). We 

hebben het gehele tracé 3D in kaart en houden de grafische en administratieve 

gegevens van de kabels en leidingen, maar ook alle zichtbare, bovengrondse 

bedrijvigheid, in en rondom de buisleidingenstraat nauwkeurig bij.

Bedrijfsvoering

Onder de Bedrijfsvoering valt het secretariaat en ondersteuning aan de Directie, 

Finance en Facilitair.

De grootste verandering voor onze organisatie in 2020 was dat eind september de 

Projectleider Ruimtelijke Ordening onze organisatie heeft verlaten. Per 1 november 

wordt een nieuwe Projectleider extern ingehuurd die het merendeel van de taken 

van de vertrekkende kracht heeft overgenomen. Door deze verandering zijn voorlopig 

intern een aantal taken verschoven tussen de functiegroepen Ruimtelijke Ordening en 

Projecten. Wij verwachten de vacature van deze cruciale projectleider in het voorjaar 

van 2021 te hebben ingevuld. 
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De Raad van Beheer is het bestuurs- en toezichtsorgaan van de stichting. In de Raad 

van Beheer zijn overheden en private leidingeigenaren vertegenwoordigd.

De Raad van Beheer bestaat uit vijf bestuurders. Twee vertegenwoordigers 

namens het Rijk, één vertegenwoordiger namens Provincie Noord-Brabant en twee 

leidingeigenaren (namens de Vereniging van Leidingeigenaren in de Buisleidingenstraat 

(VLB)). hebben zitting in de RvB. Daarmee gebeurt de aansturing van de 

uitvoeringsorganisatie LSNed in feite door haar nationale en regionale stakeholders en 

klanten.

Het jaar 2020 kende geen veranderingen in de samenstelling van de Raad van Beheer. 

Deze is nu een aantal jaren stabiel. In het kader van de professionaliseringsslag in 

termen van bedrijfsvoering die de organisatie in 2020 heeft ingezet, is in 2020 bij 

elk bestuurslid van de RvB een specifiek aandachtsgebied belegd. Op deze manier 

is een verbeterde verdeling van verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden per 

bestuurder voorzien.

De verdeling van de aandachtsgebieden is als volgt:

Mw. Diana Beuting (Voorzitter): Personeel en organisatie

Dhr. Ferdinand van den Oever: Strategie en bestuur

Dhr. Gilbert Westdorp: Financieel en bedrijfseconomische zaken

Dhr. Jan den Engelsman: Technische zaken

Dhr. Jaap Oldenziel: Juridische en ruimtelijke zaken

Raad van Beheer (RvB)

In december 2020 zijn de bestuurders formeel benoemd als portefeuillehouders. 

Gerelateerde processen en de inhoudelijke verantwoordelijkheden, o.a. ten opzichte 

van de directie van LSNed, worden in Q1 van 2021 vormgegeven.

Hoewel de Raad van Beheer formeel per jaar twee keer bijeen dient te komen, werden 

in 2020 alleen één formele en één informele vergadering belegd. Dit heeft alles te 

maken met de COVID-19 situatie die dit jaar zo heeft gekenmerkt. De vergaderingen 

vonden om deze reden digitaal plaats.

Buitenom de vergaderingen is door de Raad van Beheer leden het afgelopen 

jaar grote betrokkenheid geweest bij LSNed rondom een verscheidenheid aan 

onderwerpen. Voorbeelden van onderwerpen waarbij leden betrokken zijn geweest 

zijn oa. de ontwikkeling van een nieuwe Visie en Strategie, Assetmanagement en 

Risicomanagement.
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De VLB is de klantenvereniging van LSNed en behartigt de belangen van de 

leidingeigenaren in de buisleidingenstraat. De VLB heeft via vertegenwoordiging in de 

Raad van Beheer en in de Technische Commissie inspraak op bestuurlijk en technisch 

vlak. De vertegenwoordigers van de VLB in deze organen zorgen voor adequaat 

vooroverleg met de achterban, de andere leidingeigenaren, over standpuntbepaling.

Vereniging van Leidingeigenaren in de Buisleidingenstraat (VLB)

De Technische Commissie is het technische adviesorgaan van de directie 

van LSNed. De Technische Commissie bestaat uit vier afgevaardigde 

leidingeigenaren uit de VLB en adviseert over technische vraagstukken 

inzake onder andere kwaliteit en efficiëntie op het gebied van toezicht, 

inspectie en beheer. De leden van de Technische Commissie koppelen 

initiatieven, ontwikkelingen en gemaakte afspraken terug aan de leden 

van de VLB.

Technische Commissie
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2.4 2020 in feiten en cijfers
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Het beheer en onderhoud van de buisleidingenstraat is de basis van LSNed. Dit is 

de reden waarom LSNed oorspronkelijk is opgericht en onze raison d’être. Behoud, 

verdere ontwikkeling van het bestaande, excellent beheer van onze objecten en 

dienstverlening aan onze huidige klanten is onze kerntaak. 

Missie

Wij staan voor een ongestoord en duurzaam gebruik van de buisleidingenstraat voor 

kabels en leidingen van onze klanten, de leidingeigenaren. Dat is waar wij iedere dag 

aan werken. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat de infrastructuur adequaat 

wordt onderhouden en beheerd, (graaf)werkzaamheden plaatsvinden en er snel actie 

wordt ondernomen op calamiteiten. Veiligheid en aandacht voor milieu staan hierbij 

centraal, zowel vandaag als in de duurzame toekomst.

Visie

Onze meerjarenvisie 2018-2021 bevat drie sporen: 

Optimaal beheer en behoud van het bestaande, passend bij de ontwikkelingen in   

vraag en aanbod. Aanleg van kabels en leidingen dient te allen tijde mogelijk te   

zijn.  

Innovatie, research en development: op de hoogte zijn van en inspelen op    

technologisch en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Duurzaamheid: LSNed als duurzaam bedrijf, gericht op onze eigen bijdrage aan   

een duurzame toekomst.

2.5 Onze missie en visie
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Spoor 1: Optimaal beheer en behoud van het bestaande, passend bij de 

ontwikkelingen in vraag en aanbod. Aanleg van kabels en leidingen dient te allen tijde 

mogelijk te zijn. 

In het beheer en onderhoud van de buisleidingenstraat streven wij naar operational 

excellence. Hieronder verstaan wij dat we onze taken in één keer goed, op tijd, tegen 

acceptabele kosten en op een maatschappelijk verantwoorde manier uitvoeren. 

Veiligheid, deskundigheid en professionaliteit staan voorop. Tevens houden wij een 

continue blik op risicomanagement, mogelijkheden voor verbetering en houden wij 

onze kennis en kunde op peil. De samenwerking met onze klanten en onze omgeving 

is hierbij van essentieel belang. Samen kunnen we onze eigen én gezamenlijke 

doelstellingen beter en sneller verwezenlijken.

Verkenningen naar nieuwe leidingaanleg zijn voor een groot deel onder de noemer van 

de energietransitie te vatten, zoals de aanleg van de stroomkabel voor een windpark 

en verschillende initiatieven voor transport van warmte, CO₂ en biogas. 

De aanleg van nieuwe kabels en leidingen moet te allen tijde mogelijk zijn om daarmee 

de capaciteit van de buisleidingenstraat zo goed mogelijk te benutten. We streven naar 

een zo robuust en toekomstbestendig mogelijk beheer van de straat, zowel onder- als 

bovengronds.

Spoor 2: Innovatie, research en development: op de hoogte zijn van en inspelen op 

technologisch en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Onze externe omgeving is in beweging in termen van marktveranderingen, de 

energietransitie en de klimaatopgaven. Het is essentieel dat wij de technologische en 

maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties omarmen om de ruggengraat van onze 

klanten, het netwerk van industrieterreinen en havens te blijven.  

Op de routes en rond tussenstations (havens en industrieterreinen) spelen 

ontwikkelingen die kunnen leiden tot nieuwe productstromen. Voorbeelden van 

innovaties zijn te herkennen in relatie tot de energietransitie, industriële symbiose en 

transport van vaste stoffen of stukgoederen.

Voor een toekomstbestendig LSNed moeten we de innovaties volgen, daaraan 

deelnemen en bijdragen. Wij hebben tenslotte de kennis en expertise, alsook fysieke 

en organisatorische ruimte, waar wij op een ondernemende manier mee om willen 

gaan. Heel belangrijk hierbij is ons organisatiemodel, de visie op onze rol en taken en 

onze werkhouding. 

Spoor 3: Duurzaamheid: LSNed als duurzaam bedrijf, gericht op onze eigen bijdrage 

aan een duurzame toekomst.

Wij willen dat onze eigen exploitatie in 2025 energieneutraal is. Daaraan liggen vier 

duurzame opgaven ten grondslag1:

Vermindering van ons energieverbruik (besparing). 

Omschakeling naar duurzame energiebronnen voor eigen gebruik. Wij beogen hierbij 
eigen duurzame opwekking ten behoeve van ons energiegebruik. 

Onderzoek naar de mogelijkheden om bij te dragen aan het vergroten van de 
productie van duurzame energie, in het kader van eigen energieopwekking voor 
derden. 

Onderzoek naar de mogelijkheden voor duurzame inzet van onze gronden, zoals 
akkerranden, bijenranden, ecologische verbindingszones en een inzet passend bij de 
omgeving.
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1Per deelproject of in te voeren duurzaamheidsmaatregel wordt rekening gehouden met de vastgestelde kaders 
en randvoorwaarden zoals opgesteld in paragraaf 3.2 in de meerjarenvisie ‘Visie en strategie 2018 – 2021’ 
(november 2017), alsook de businesscase en meerwaarde worden in beeld gebracht.
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Klimaatdoelstellingen en de energietransitie geven in belangrijke mate vorm aan de 

toekomst van industrie in Nederland. Er is binnen deze context steeds meer aandacht 

voor ondergronds transport. 

Ondertussen heeft de modaliteit een volwaardige plek bemachtigd in het ruimtelijk 

beleid van de Rijksoverheid: de Structuurvisie Buisleidingen. Ook is er een duidelijk 

beleidskader voor de veiligheid waaraan moet worden voldaan. Een beleidskader 

rondom de vraag hoe transport per buisleiding een aanvulling kan zijn op transport 

via weg, water of rail, ligt nog op de tekentafel. Onze organisatie wordt gezien als een 

belangrijke stakeholder voor het verankeren van ondergronds transport in beleid en 

programma’s. Echter, LSNed is een klein onderdeel van het geheel. Zaken omtrent onze 

positie nu en in de toekomst, behoeften uit de markt en de rol die wij kunnen invullen 

zijn vraagstukken die ons bezighouden.

In het kader van de energietransitie staan ‘nieuwe’ producten zoals waterstof, 

warmte en CO2 centraal. Deze producten worden grotendeels via buisleidingen 

getransporteerd en wij voorzien dat het transportnetwerk van deze producten nog 

meer vertakt zal worden dan nu. Die verbindingen moeten beschikbaar zijn. Onder 

meer vanwege de versnippering en verspreiding van vraag en aanbod zijn hiervoor 

andere businessmodellen en andere vormen van governance en samenwerking nodig 

dan de modellen die we kennen voor het transport van de ‘traditionele’ producten. De 

energietransitie betekent ook dat de vraag naar fossiele grondstoffen afneemt, dat kan 

leiden tot het vrijkomen van capaciteit in buisleidingen.

2.6 Trends en ontwikkelingen om ons heen
Innovaties op het gebied van industriële symbiose en de circulaire economie blijven 

zich ontwikkelen. Afval bestaat niet meer, bedrijven wisselen hun reststromen uit en 

afval wordt verwerkt tot nieuwe grondstoffen en producten.

Tot slot is de toekomst onzeker en zeer veranderlijk, investeren voor de lange termijn is 

moeilijk. Er is behoefte aan flexibele systemen en een flexibele organisatie.
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De visie en strategie voor LSNed ging in 2020 het derde jaar in. In 2020 werd 

een nieuwe visie en strategie door LSNed voorbereid en contouren voor de 

ontwikkeling van een nieuwe toekomststrategie vastgesteld. De ontwikkeling van 

een nieuwe meerjarenstrategie werd aanvangen in 2020 en wordt uitgevoerd door 

adviesbureau Berenschot. In dit traject wordt samen met vele stakeholders vanuit 

nationale en regionale overheden, leidingeigenaren, havens en industrieterreinen, 

energiebedrijven, logistieke bedrijven, belangenorganisaties en waterstof-, CO2 en 

warmtenetwerken een nieuwe stip aan de horizon gedefinieerd. 

De behoeften vanuit de betrokken partijen worden middels een interactief proces 

meegenomen in het toekomstperspectief. Wij beogen dat dit leidt tot een gedeelde 

ambitie, een gedragen strategie en commitment om samen met de betrokken partijen 

acties op te pakken.

In 2021 wordt de nieuwe visie, doelbeschrijving en strategie van LSNed afgerond en 

opgeleverd.

2.7 Onze strategie
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Visie en Strategie | 3.1

Veiligheid | 3.4

Doelstellingen 2020 Doelstellingen 2020Resultaten 2020 Resultaten 2020

Assetmanagement | 3.3

Stakeholdermanagement | 3.5

Benutting leidingenstraat | 3.6

Nieuwe aanleg | 3.7

Toezicht & Inspectie | 3.8

Bedrijfsvoering | 3.9

Milieu & Duurzaamheid | 3.11

Innovatie & ontwikkeling | 3.10

Optimaal beheer en onderhoud | 3.2 

Opstellen visie en meerjarenstrategie, met draagvlak en een 
uitvoeringsprogramma

Herformulering doelbeschrijving Stichting LSNed

Nul incidenten VELIN categorieën 1 en 2

Minimaal aantal incidenten VELIN categorieën. 3a en 3b 

Externe calamiteitenoefening

Interne oefening potentiële calamiteiten

Updaten risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E’s) 

Klantrelaties bezoeken 

Jaarlijkse klantendag

Stakeholderrelaties, bezoeken en bijhouden netwerk hulpverleners 
(politie, brandweer)

Afronding knelpuntenanalyse en prioritering aandachtspunten 

Promotie van leidingenstraat door deelname aan bijeenkomsten 
energietransitie en ontwikkelingen mobiliteit en logistiek

Nieuwe intentieovereenkomsten

Glasvezelverbinding Eurofiber

Air Liquide waterstof compressorstation en Air Separation Unit

Onderzoek warmte- en CO2-leiding Roosendaal en Steenbergen

Behandeling KLIC-meldingen conform procedure en tijdig afwikkelen 
 
 
 

Risicogestuurd toezicht op werken van derden

Uitvoering periodieke inspecties vanuit lucht en auto 

Security: verbetering toegangs-veiligheid fly-over en tunnels

Updaten LSNed-Voorschriften

Inspectie hangduikers en zinkvoegen in tunnels

Professionalisering bedrijfsvoering

Alert op taakverdeling, samenwerking, opleiding en ontwikkeling

Kwaliteit en kwantiteit personeel

Medewerkerstevredenheid

Toetsing informatiebeveiliging

LSNed AVG-proof

Voldoen aan ISO9001 en ISO14001

Ecologisch en bij-vriendelijk beheer van eigen groen

Op weg naar een energie neutrale organisatie in 2025

Vertaling werkprotocol flora en fauna naar werkvloer

Duurzaam systeem waterbeheer voor pachtgronden Rhoon

Volgen van externe ontwikkelingen

Deelname aan kennistafels en betrokkenheid beleidsontwikkelingen 
derden

Implementatie Assetmanagement 2.0

Opstellen meerjarenplan onderhoud objecten

Ontwerp monitoringsdashboard kunstwerken Assetmanagement

Herstel voegconstructie leidingentunnel Schelde Rijn

Vervanging EW-installaties leidingentunnels

Uitvoering project bodemverbetering (bodembeheer)

Afsluiting pachtovereenkomsten met looptijd 1 jaar

Uitvoering maatregelen wisselstroombeïnvloeding

Uitvoering aanvullende beschermingsmaatregelen als gevolg van 
wijziging 150kV netaarding door TenneT

Afstemming TenneT ondergrondse 380kV kabels in leidingenstraat

Grondverwerving ten behoeve van TenneT kabelbed in 
leidingenstraat

Voorbereiding wijziging bestemmingsplan gronden Woensdrecht

Verlenging Sifon de Kil

Detectie en verwijdering niet-gesprongen explosieven bij Moerdijk

Ondersteuning aanleg fietspad Hoeksche Waard

Ondersteuning kruisende verbindingsweg nieuwe Bravis ziekenhuis 
Roosendaal

Ontwikkeling beleid voor beheer gezamenlijk KB-systeem

Vervanging beplating fly-over 

Vervanging twee anode-bedden

Vervanging dakbedekking bedieningsgebouwen

Uitvoeren update GIS-systeem, LSNed-app en ArcGIS 

Ontwikkeling rapportage risicomanagement en onderbouwing 
weerstandsvermogen 

Onderzoek inzake verheldering eigendom assets 

Ontwikkeling beleidskader nieuwe Omgevingswet

Ontwikkeling 3-jaarlijkse rapportage Wet Beheer Rijkswaterstaat

Visietraject Berenschot in 2020 gestart, wordt in 2021 afgerond.

Onderdeel van visietraject Berenschot.

Doelstelling behaald: 0 incidenten cat. 1 en 2

Doelstelling behaald: 0 en 2 incidenten cat. 3a en 3b (resp.)

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Update gerealiseerd, rapportage af te ronden in 2021.

Conform planning uitgevoerd.

Geannuleerd wegens Coronamaatregelen.

Gerealiseerd

Gerealiseerd. Vervolgonderzoek gepland in 2021.

Gerealiseerd

3 nieuwe intentieovereenkomsten afgesloten

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Lopend onderzoek, afronding verwacht in 2021.

Gerealiseerd:  
- 540 graafmeldingen 
- 8 calamiteitenmeldingen  
- 328 oriëntatieverzoeken  
- 200 verleende toestemmingen tot verrichting van werkzaamheden

Gerealiseerd

Conform inspectie-schema uitgevoerd.

Gerealiseerd

Grotendeels gerealiseerd. Geüpdate voorschriften in concept gereed.

Inspectie duikers uitgevoerd. Zinkvoegen gepland in 2021.

Belangrijke vorderingen gemaakt in 2020, doorlopende opgave.

Halfjaarlijkse gesprekken met medewerkers gerealiseerd.

Op te volgen in 2021, na vaststellen nieuwe meerjarenvisie LSNed.

Onderzoek uitgevoerd. Gemiddeld tevredenheidscijfer: 8,2

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd. Doorlopende opgave.

Belangrijke voortgang gerealiseerd in 2020. Doorlopende opgave.

Concept gereed, implementatie gepland in 2021

Gerealiseerd

Gerealiseerd door o.a. deelname aan kennistafels en bijdrage aan studie 
en onderzoek.

Gerealiseerd

Grotendeels gerealiseerd, af te ronden in 2021.

Deels gerealiseerd, af te ronden in 2021.

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Mark & Dintel gerealiseerd, werken voor overige tunnels 
voorbereid.

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Werken in Noord-Brabant uitgevoerd. Werken in Zuid-Holland 
gepland in 2021.

Niet gestart, te plannen in 2021.

Vorderingen gemaakt in 2020, lopende zaak.

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Voorbereiding volbracht, realisatie gepland in 2021

Gerealiseerd

Ondersteuning verleend, lopende zaak.

Ondersteuning verleend, lopende zaak.

Gestart, afronding verwacht in 2021.

Uitgesteld vanwege Corona

Gerealiseerd

Niet gestart, gepland in 2021

Voorbereiding volbracht, update gepland in 2021

Gerealiseerd

Gerealiseerd, second opinion te plannen in 2021.

Voorbereiding gestart. Omgevingswet met een jaar uitgesteld.

Gerealiseerd

3. Doelstellingen en resultaten
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De visie en meerjarenstrategie 2018-2021 van LSNed ging in 2020 het derde jaar in en 

nadert zijn einde, terwijl de externe omgeving van LSNed in rap tempo verandert. De 

energietransitie, klimaatdoelstellingen en de infrastructurele en logistieke opgaven 

leiden tot vraagstukken waarbij ondergronds transport een plaats heeft. Er is veel 

beweging, LSNed heeft hierin een positie.

Wij weten heel goed wat onze positie nu is. Maar wat is onze plaats in de toekomst? 

Welke kansen en mogelijkheden zijn er of welke belemmeringen liggen er op de 

loer? Dat is een vraag die ons bezighoudt en waar wij samen met onze partners en 

stakeholders deels inhoud en vorm aan geven in 2020. Het herformuleren van onze 

doelbeschrijving en een strategische doorkijk naar de toekomst van onze organisatie 

maken hier onderdeel van uit.

Opstellen visie en meerjarenstrategie, met draagvlak en een 

uitvoeringsprogramma

In 2020 bereiden wij de nieuwe visie en strategie voor LSNed voor en hebben 

wij adviesbureau Berenschot de opdracht gegeven om een nieuwe meerjarige 

toekomststrategie te ontwikkelen. In dialoog met betrokken overheden, 

havenbedrijven en leidingeigenaren wordt in de context van de externe ontwikkelingen 

de kansen en belemmeringen verkend, een passende positie en rol voor LSNed 

geformuleerd, alsook een toekomstige koers uitgezet voor LSNed als organisatie. 

Voorwaarde in het formuleren van de nieuwe toekomststrategie is dat veilig en 

ongestoord gebruik van de buisleidingenstraat door huidige klanten wordt geborgd, 

alsook aan de andere vastgestelde kaders en voorwaarden moet worden voldaan2. 

Het ontwikkeltraject is gestart in mei 2020, de oplevering van de nieuwe strategie is 

voorzien in Q2 2021.

3.1 Visie en Strategie
Herformulering doelbeschrijving Stichting LSNed 

Het herformuleren van de doelbeschrijving wordt meegenomen in het strategietraject 

dat door adviesbureau Berenschot wordt uitgevoerd. Zie Doelstelling 1.1.

2  Zie paragraaf 3.2 in de meerjarenvisie ‘Visie en strategie 2018 – 2021’ (november 2017) voor de 
vastgestelde kaders en randvoorwaarden.
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Een ongestoorde ligging van de kabels en leidingen vraagt om de aanhoudende 

uitvoering van grootschalige beheers- en onderhoudswerkzaamheden ten behoeve 

van onze infrastructurele objecten. Werken in de buisleidingenstraat is en blijft 

risicovol. Veiligheid heeft daarom onze hoogste prioriteit. De Voorschriften van LSNed 

bieden regels voor veilig werken in de buisleidingenstraat. Het zorgvuldig blijven 

inspecteren van de buisleidingenstraat en vooral de potentieel risicovolle locaties is 

hier onlosmakelijk aan verbonden. Onder de noemer Assetmanagement 2.0 streven 

we naar risico gestuurd plannen en prioriteren van onderhoud aan onze eigen assets 

om onze huidige klanten nog beter te bedienen en ontzorgen en voor te sorteren op 

nieuwe aanleg van kabels en leidingen. De vertaling naar concrete onderhoudswerken 

op korte en lange termijn en de voorbereiding van technische en financiële 

meerjarenplanningen stond centraal in 2020. 

De grootschalige beheers- en onderhoudswerkzaamheden zijn in 2020 grotendeels 

zoals per planning uitgevoerd.

Herstel voegconstructie leidingentunnel Schelde Rijn

Na aanleg van de leidingentunnel Schelde Rijn zijn zettingen opgetreden tussen twee 

moten. Hiervoor is kort na deze aanleg een stalen verbindingsconstructie aangebracht. 

De stalen constructie was onderhevig aan corrosie. Na de uitvoering van de 

voorbereidingen die in 2019 zijn uitgevoerd, is in 2020 deze constructie in zijn geheel 

vervangen.

Vervanging EW-installaties leidingentunnels

In 2020 zijn de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties voor de 

leidingentunnel Mark & Dintel vervangen. In het bedieningsgebouw zijn het 

besturingssysteem en de ventilatie vervangen. In de leidingentunnels zijn onder andere 

3.2 Optimaal beheer en onderhoud
de bekabeling en telefoons vervangen en zijn ontruimingsborden geplaatst. Daarnaast 

is de vernieuwing van de EW-installaties voor de spoortunnel Woensdrecht in 2020 

voorbereid. De uitvoering staat gepland in 2021.

Uitvoering project bodemverbetering (bodembeheer)

Ten zuiden van het Hollandsch Diep is in 2020 nieuwe landbouwdrainage aangebracht. 

Meerdere kavels zijn voorzien van de drainage waardoor de bodem droog en stevig is 

om de landbouwmachines te kunnen dragen.

Afsluiting pachtovereenkomsten met looptijd 1 jaar

In 2020 zijn de looptijden van alle pachtovereenkomsten teruggebracht naar de 

looptijd van een jaar. De reden hiervoor is het aantal verkenningen dat plaatsvindt 

naar nieuwe leidingaanleg. Bij kortlopende overeenkomsten is het makkelijker om 

maatwerkafspraken met pachters te maken en gronden wanneer nodig tijdelijk uit de 

pacht te nemen.

Uitvoering maatregelen wisselstroombeïnvloeding

Op locaties met te verwachten hoge buisspanningen en lage bodemweerstand zijn in 

2019 referentie elektroden en meetcoupons bij de buisleidingen aangebracht. Daarop 

voortbouwend is ten zuiden van het Hollandsch Diep in 2020 remote monitoring 

(afstandsbewaking) aangebracht op de stalen buisleidingen. Met afstandsbewaking 

is het mogelijk om zowel aanraakspanningen (ARBO) op stalen buisleidingen te 

volgen als het restrisico op wisselstroomcorrosie (leidinglekkage veroorzaakt door 

wisselstroomcorrosie) te bepalen. Tevens kan de beïnvloedingsnulsituatie worden 

bepaald, vooruitlopend op de realisatie van Zuid-West 380kV-oost door TenneT. 

In 2020 zijn alle werken in de provincie Noord-Brabant gerealiseerd. De werken 

in de provincie Zuid-Holland staan gepland voor 2021. Wanneer alle maatregelen 



Jaarverantwoording - 2020

21

zijn getroffen voldoen de buisleidingen aan de huidige criteria op het gebied van 

wisselstroombeïnvloeding conform de geldende NEN-normen.

Uitvoering aanvullende beschermingsmaatregelen als gevolg van wijziging 

150kV netaarding door TenneT

TenneT laat sinds 2016 onderzoeken of ten gevolge van de ombouw van een zwevend 

150kV net naar een star geaard 150kV net op kosten van TenneT aanvullende 

maatregelen getroffen moeten worden aan assets van LSNed en/of leidingexploitanten. 

Hoewel de onderzoeksrapportages in 2020 werden verwacht zijn deze niet aangeleverd 

en is dit opnieuw vooruitgeschoven door TenneT.

In ieder geval zullen medio 2022 noodzakelijke aanpassingen door LSNed en de 

leidingexploitanten uitgevoerd moeten worden om Zuidwest 380kV-west verantwoord 

in bedrijf te kunnen nemen.

Afstemming TenneT ondergrondse 380kV kabels in buisleidingenstraat

LSNed is met TenneT in overleg over de aanleg van een nieuw kabelbed in de 

buisleidingenstraat. Het is de bedoeling dat de nieuwe TenneT hoogspanningslijn 

ZW380kV-oost tussen Rilland en Klundert parallel loopt aan de buisleidingenstraat. 

Nabij de Brabantse Wal zal de nieuwe verbinding over circa 9,5 km ondergronds in de 

buisleidingenstraat worden aangelegd, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

 

In 2020 heeft TenneT een start gemaakt met het uitwerken van het basisontwerp 

voor de lijn Zuidwest 380kV-oost, waaronder ontwerp op hoofdlijnen van 

kabelverbindingen, de bovengrondse lijnen, opstijgpunten en tijdelijke voorzieningen. 

In 2021 zullen bodemonderzoeken plaatsvinden en het ontwerp worden afgerond. 

Dat geldt ook voor de tijdelijke verbindingen en de bovengrondse delen van Zuidwest 

380kV-oost die parallel aan de buisleidingenstraat zijn voorzien.
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Grondverwerving ten behoeve van TenneT kabelbed in buisleidingenstraat

Door de aanleg van het kabelbed van Zuidwest 380kV-oost ontstaat ten zuiden 

van rijksweg A58 ter hoogte van het knooppunt Markiezaat een knelpunt in de 

buisleidingenstraat waardoor in 2023 nog maar één grote buisleiding aangelegd zou 

kunnen worden. Om die reden werden in 2020 in Woensdrecht landbouwgronden in 

eigendom verworven. Zo blijft ook na 2023 aanleg van nieuwe kabels en leidingen 

richting Antwerpen mogelijk.

Voorbereiding wijziging bestemmingsplan gronden Woensdrecht 

In 2020 is een budgetaanvraag ingediend om de nieuw verworven gronden in 

Woensdrecht van de buisleidingenstraat te herbestemmen in buisleidingenstraat 

(primair) en landbouw (secundair). Met het verkregen budget zal dit in 2021 worden 

opgestart.

Verlenging Sifon de Kil

In de nieuw verworven gronden is een zeer brede watergang aanwezig. Om hier een 

obstakelvrij tracé te realiseren moet de bestaande Sifon De Kil worden verlengd. Het 

gebied van de verlenging is verdacht op explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en 

moet daarom als eerste onderzocht worden op aanwezigheid hiervan. Voorbereiding 

van dit onderzoek is in 2020 gestart. 

Detectie en verwijdering niet-gesprongen explosieven bij Moerdijk

Vóór 2012 zijn grote delen van de buisleidingenstraat onderzocht op de aanwezigheid 

van eventuele niet gesprongen explosieven. Na 2012 veranderde de wet- en 

regelgeving waardoor eerder niet-verdachte gebieden alsnog onderzocht moesten 

worden. Vanwege de intentie voor de aanleg van twee warmtetransportleidingen 

en een CO2 leiding zijn nieuwe verdachte gebieden Moerdijk in 2020 opgeleverd. 

Tijdens dit project zijn 69 explosieven geruimd. Op kaarten is aangegeven tot welke 

diepte de buisleidingenstraat geheel of gedeeltelijk (door verstoring van aanwezige 

buisleidingen) is vrijgegeven voor werkzaamheden.

Ondersteuning aanleg fietspad Hoeksche Waard

Door de gemeente Hoeksche Waard wordt de aanleg van een fietspad voorbereid 

dat over een afstand van ruim 7 km doorgang vindt over de gronden van 

de buisleidingenstraat. Over een afstand van 2 tot 3 km worden bestaande 

toegangswegen van LSNed in de toekomst gebruikt als fietspad. Een nieuw fietspad van 

4 tot 5 km dient te worden aangelegd. In 2020 is de overeenkomst met de gemeente 

getekend, de uitwerking van het definitieve ontwerp van het fietspad loopt. 

Ondersteuning kruisende verbindingsweg nieuwe Bravis ziekenhuis 

Roosendaal

Ten behoeve van het nieuwe Bravis ziekenhuis in Roosendaal moet door de gemeente 

Roosendaal een nieuwe verbindingsweg worden gerealiseerd. Deze optionele weg 

kruist de buisleidingenstraat. In 2020 werden hiervoor afspraken vastgelegd met de 

gemeente. Er wordt een nieuw viaduct parallel aan de bestaande Rijksweg A58 over de 

buisleidingenstraat aangelegd. De Plantagebaan die de buisleidingenstraat kruist wordt 

zodoende  gereconstrueerd. 

Ontwikkeling beleid voor beheer gezamenlijk KB-systeem

In de buisleidingenstraat lopen leidingen langdurig parallel aan elkaar. Hierbij moet 

ongewenste wederzijdse beïnvloeding worden voorkomen. Bovendien hebben de 

wisselstroomdrainages, welke de afgelopen jaren zijn aangebracht, invloed op de wijze 

waarop resultaten van KB-metingen beoordeeld kunnen worden. Om deze redenen is 

het wenselijk dat er richtlijnen worden opgesteld voor het ontwerpen en beheren van 

het gezamenlijke KB- en AC-systeem.

In 2020 is een start gemaakt met het opstellen van een beleidsdocument hoe binnen 
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de buisleidingenstraat om te gaan met de kathodische bescherming (KB) van de in de 

buisleidingenstraat aanwezige stalen buisleidingen. De ontwikkeling van beleid op dit 

vlak is vertraagd en nog in ontwikkeling. Naar verwachting wordt het in 2021 afgerond. 

Het document zal gelden voor alle stalen buisleidingen, ongeacht of zij zijn aangesloten 

op het gezamenlijke KB-systeem van LSNed, of niet.

Vervanging beplating fly-over 

De vervanging van de asbesthoudende beplating op de fly-over door niet-

asbesthoudende beplating is uitgesteld wegens COVID-19. De voorbereidingen voor 

het vervangen zijn grotendeels in 2020 uitgevoerd.

Vervanging twee anode-bedden

In april 2020 is de vervanging van twee anode-bedden bij de Roosendaalsche Vliet 

en de Vinkebroeksestraat in Roosendaal gerealiseerd. In een diepteboring tot 115 

meter zijn silicium gietijzer anoden geplaatst en aangesloten. De oude anode-bedden 

begonnen, na meer dan 30 jaar dienst, op te raken, waardoor stappen ondernomen 

diende te worden om de kathodische bescherming in stand te houden. De nieuwe 

anode-bedden zullen naar verwachting de komende decennia de stroomafgifte voor de 

kathodische bescherming van dit deel van LSNed kunnen verzorgen.

Vervanging dakbedekking bedieningsgebouw

De vervanging van dakbedekking van het bedieningsgebouw van spoortunnel 

Woensdrecht is uitgesteld naar 2021. De voorbereidingen en inkoop van materialen 

zijn in 2020 volbracht.

Uitvoeren update GIS-systeem, LSNed-app en ArcGIS 

Ten behoeve van optimaal gebruik van alle technische ontwikkelingen op GIS-gebied, 

een veiliger en stabieler systeem dat minder gevoelig is voor updates en snellere 

communicatie tussen GIS-applicaties en servers, dienen wij een aantal upgrades uit te 

voeren in de GIS-infrastructuur. Hoewel gepland voor 2020, is de update van GeoWeb, 

de LSNed App en ArcGIS uitgesteld naar 2021, omdat het huidige IT-beleidskader 

hiervoor geüpdated dient te worden. 
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Ontwikkeling rapportage risicomanagement en onderbouwing 

weerstandsvermogen

Voortbouwend op de in kaart gebrachte strategische risico’s en een eerste 

versie van een risicomanagementsysteem dat werd opgezet in 2019, werd de 

risicoanalyse in 2020 vertaald naar acties: een overzicht en meerjarenplanning van 

de beheersmaatregelen om risico’s te voorkomen of te verminderen. In overleg met 

de Raad van Beheer werd het systeem geoptimaliseerd en een rapportage opgesteld 

waarin het risicoprofiel, de onderbouwing van het weerstandsvermogen van onze 

organisatie is beschreven. 

Onderzoek inzake eigendom assets 

Al vaker is in het verleden onderzoek gedaan naar de eigendomsverhoudingen van de 

objecten zoals hangduikers, sifons, viaducten, leidingentunnels en leidingenbruggen, 

met name in relatie tot mogelijke vervanging van kunstwerken in de toekomst. In 

2020 werd samen met de Technische Commissie en de Raad van Beheer de reeds 

beschikbare informatie en de nog openstaande vragen besproken en op basis daarvan 

de gezamenlijk ingenomen standpunten beschreven. Omdat er toch nog wat vragen 

overbleven is besloten om begin 2021 een aanvullend advies te vragen aan nog een 

ander advocatenkantoor.

Ontwikkeling beleidskader nieuwe omgevingswet

Met de intreding van de nieuwe omgevingswet verandert de benadering van externe 

veiligheid, op korte termijn genoemd ‘omgevingsveiligheid’. In 2020 en eerder namen 

wij reeds deel aan kennistafels om de veranderingen te volgen en vervolgens proactief 

te verwerken in ons ruimtelijk-planologisch beleid. 

De intreding van de omgevingswet is met een jaar is uitgesteld. Naar verwachting 

treedt deze in januari 2022 in werking. Om deze reden is de doelstelling om in 

2020 het beleidskader voor inpassing van de buisleidingenstraat in toekomstige 

omgevingsplannen af te ronden tevens met een jaar vooruitgeschoven. Wij beogen 

het beleidskader af te ronden in 2021. Afstemming met de diverse bevoegde gezagen 

vormt hiervan een belangrijk onderdeel. 

Ontwikkeling driejaarlijkse vergunningsrapportage Wet Beheer 

Rijkswaterstaat

In 2020 is de driejaarlijkse rapportage opgesteld ten behoeve van de WBR-vergunning 

en verstrekt aan de vergunningverlener.
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Efficiënte en effectieve planning en uitvoering van onderhoud aan onze objecten is 

een kerntaak van onze organisatie.

In 2019 is gestart met het opstellen van een systeem voor risico gestuurd 

Assetmanagement, gebaseerd op Failure Mode, Effect & Criticality Analysis (FMECA)3  

en zijn de kaders vastgesteld voor een geprofessionaliseerde inrichting van de functie 

Assetmanagement binnen onze organisatie. Het beoogde resultaat is de optimalisatie 

van technische processen en beschouwing van de levenscyclus van onze objecten en 

systemen. Onder de noemer Assetmanagement 2.0 voorzien wij een efficiënte en 

effectieve operationele en financiële planning en uitvoering van onderhoudswerken 

om op korte en lange termijn te blijven voldoen aan de gestelde eisen van veiligheid 

en functionaliteit.  

Implementatie Assetmanagement 2.0

In 2020 is een start gemaakt met het opstellen van Assetmanagement 2.0. Na 

analyse is gekozen voor toepassing van een risicogestuurde methodiek voor het 

areaal van LSNed. Dit betekent dat onder andere verbeterd inzicht werd verkregen 

in de huidige staat van onze objecten en de resterende levensduur. Op basis 

daarvan is de risicomatrix aangepast. Voortbouwend op de hoofdlijnen voor een 

meerjarenprogramma voor Assetmanagement 2.0, werd in 2020 de beoordeling 

van de technische staat van de kunstwerken afgerond en het benodigde beheer en 

onderhoud uitgewerkt per object in een meerjarenplan.

3.3 Assetmanagement
Opstellen meerjarenplan onderhoud objecten

Voortbouwend op de beoordeling van de technische staat van de objecten volgde een 

analyse van de restlevensduur van de kunstwerken. Als eerste werden de resultaten 

van de technische inspecties vertaald naar een toestandsrapportage per kunstwerk. 

Vervolgens zijn uit deze toestandsrapportages de instandhoudingsplanning, inclusief 

de levensduur van de objecten, herleid. Op basis daarvan is het benodigde beheer 

en onderhoudsplanning uitgewerkt per object. De ontwikkeling van een algehele 

technische en financiële meerjarenplanning voor de komende 10 jaar is in 2020 

aangevangen en wordt in 2021 afgerond.

Ontwerp monitoringsdashboard deformaties kunstwerken 

Ten behoeve van toegankelijkheid en overzicht in planning van benodigd onderhoud 

en voortgang is een monitoringsdashboard ontwikkeld. Dit dashboard geeft inzicht 

in eventuele deformaties of verwachte deformaties in de toekomst. Inzicht in deze 

informatie is essentieel voor het maken van een adequate onderhoudsplanning voor 

onze kunstwerken. Het dashboard is in 2020 gereed gemaakt en in gebruik genomen.

3Met de FMECA-methode worden alle mogelijke faalmechanismen per asset in beeld gebracht, inclusief de 
oorzaken en gevolgen van dit falen. Op basis van verschillende factoren wordt een risicoscore verbonden aan 
het kunstwerk en het faalmechanisme. Deze risicoscore wordt gebruikt om een planning en prioritering
te maken voor het Assetmanagement.
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Wij geloven dat voor grootschalig transport van gevaarlijke stoffen, buisleidingen het 

beste en meest veilige transportmiddel biedt. Maar, werken in de buisleidingenstraat 

is en blijft risicovol. Veiligheid heeft daarom onze hoogste prioriteit en heeft de 

belangrijkste waarde voor onze mensen en organisatie. Het optreden van ernstige 

incidenten en ongevallen in de categorie 1 en 2 van VELIN is niet acceptabel. 

Wij hanteren een nul ongevallen visie, oftewel zero accidents, en wij voeren een 

commitment strategie voor veiligheid in werkvoorbereiding en professionaliteit in de 

uitvoering van onze kerntaken. Onze veiligheidsprestatie is van essentieel belang voor 

onze klanten, vergroot de aantrekkingskracht van onze organisatie op de markt en tot 

slot vermijdt kosten van ongevallen en incidenten.

Het optreden van incidenten is nooit helemaal te voorkomen, daarom wordt in de 

doelstelling beschreven dat het aantal overige incidenten met en zonder schade in de 

categorie 3a en 3b tot een minimum worden beperkt.

Nul incidenten VELIN categorieën 1 en 2

Onze doelstelling van nul ongevallen en ernstige incidenten is opnieuw behaald. In 

2020 zijn geen incidenten voorgevallen in de categorieën 1 en 2. Wij zijn hier trots 

op. Mede omdat wij zien dat het lange-termijn commitment voor zero accidents van 

onze mensen leidt tot systemen en cultuur die veiligheid constant bevorderen bij alle 

betrokkenen.

3.4 Veiligheid Minimaal aantal incidenten VELIN categorieën 3a en 3b 

2020 kende geen overige incidenten met schade, waaronder lichte leidingbeschadiging 

zonder uitstroom (categorie 3a). In 2020 vonden twee overige incidenten zonder 

schade (categorie 3b, near misses) plaats, zijnde niet op buisleidingen voor vervoer 

van gevaarlijke stoffen. Beide bijna-incidenten zijn geëvalueerd en besproken met de 

Technische Commissie en verbeterpunten zijn doorgevoerd.

Externe calamiteitenoefening

In 2020 is in samenwerking met Deltalinqs een ‘calamiteitenoefening 

transportleidingen’ gehouden.

Interne oefening potentiële calamiteiten

Onder leiding van de crisismanagementadviseurs van Trimension heeft een uitgebreide 

oefendag plaatsgevonden. Tijdens deze oefendag werden onze medewerkers van de 

wachtdienst en het secretariaat getraind op het gebied van calamiteitenmanagement.

Updaten risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E’s) 

De inzichten voortkomend uit de vernieuwde Risico-Inventarisatie en Evaluatie in en 

rond de kunstwerken die in 2019 werd uitgevoerd, is in 2020 geüpdatet en vertaald 

naar een plan van aanpak. Vervolgens is gestart met de uitvoering van de benodigde 

acties. Als belangrijkste verplichting uit de Arbowet vinden wij het belangrijk dat 

de RI&E update is gerealiseerd. De rapportage, waarin het huidige Arbo-beleid en 

de risico’s, tekortkomingen en bedreigingen op het niveau van functie en werkplek 

worden vastgelegd, wordt in 2021 formeel afgerond. 
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Wij geloven dat sterke relaties met klanten en stakeholder in onze omgeving onze 

organisatie ten goede komt en ons helpt in het bewerkstelligen van onze missie en 

visie. Klanten en stakeholders die meedenken in efficiëntie, effectiviteit, veiligheid, 

innovatie en dienstverlening zorgen voor verbeterde en duurzame toegevoegde 

waarde van onze organisatie. We streven ernaar om vraagstukken te delen, 

medestanders te vinden voor initiatieven, vertrouwen op te bouwen en oplossingen 

met meerwaarde te creëren voor de korte en de lange termijn. 

3.5 Stakeholdermanagement
Mensen of groepen die beïnvloed worden door onze activiteiten en die 

invloed hebben op onze organisatie en dienstverlening zien we als onze 

stakeholders. We houden voortdurend bij wie onze stakeholders zijn. 

Bij projecten of rond bepaalde onderwerpen kunnen zij een relevante 

inbreng hebben en betrekken wij hen. De aard van een aantal van 

onze relaties met stakeholders is ingegeven door wet- en regelgeving 

(ministeries, politiek en toezichthouders), samenwerking in de keten 

(industrie, energiesector), maar ook door het publieke karakter van onze 

dienstverlening (klanten, gemeenten en belangengroepen). 

In ons netwerk van betrokken partijen zijn verschillende 

stakeholdergroepen te onderscheiden:

Key stakeholders: klanten, medewerkers, bestuurders, havenbedrijven 

en industrieterreinen en decentrale overheden in onze omgeving  

Overige stakeholders: leveranciers, kennispartners, energiesector, 

maatschappelijke en milieuorganisaties, belangenorganisaties, 

Nederlandse Rijksoverheid, toezichthouders, en andere.

Als basis van relaties met klanten en stakeholders streven wij ernaar om 

in ieder geval eenmaal per twee jaar een bezoek aan hen te brengen.
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Klantrelaties en bezoeken 

Hoewel wij in de relatie met onze klanten al directe en korte lijnen hanteren, wordt het 

in de toekomst nog belangrijker om samen op te trekken om te weten wat er speelt in 

de markt en hoe we elkaar kunnen versterken.

We blijven om deze reden investeren in een goede relatie met onze klanten. Tijdens de 

klantengesprekken nemen we de tijd om onze samenwerking wederzijds te evalueren, 

ervaring met onze dienstverlening te bespreken, alsook voorgenomen werkzaamheden, 

initiatieven ten aanzien van operationele verbetering en mogelijkheden voor nieuwe 

aanleg van kabels en leidingen. In 2020 hebben wij 7 bezoeken aan klanten afgelegd of 

hen virtueel gesproken. Dit getal was minder dan gepland door de coronacrisis.

Jaarlijkse klantendag

Naast de reguliere klantbezoeken organiseren we eens per jaar een klantendag. In 

2020 werd de jaarlijkse klantendag geannuleerd wegens coronamaatregelen.

Stakeholderrelaties, bezoeken en bijhouden netwerk hulpverleners  

(politie, brandweer)

Ons netwerk van onder andere gemeenten, provincies, waterschappen, havens, 

politie, brandweer en de veiligheidsregio’s spreken wij regelmatig in onze dagelijkse 

werkzaamheden, bijvoorbeeld wanneer wij meewerken aan haalbaarheids- en 

innovatieonderzoeken, energieplatformen en bijeenkomsten, regionale (publiek-

private) initiatieven of in geval van calamiteiten. 

Tijdens reguliere bezoeken aan stakeholders spreken wij met hen over onderwerpen als 

de openbare orde en veiligheid, kansen voor de economische ontwikkeling, ruimtelijke 

ordening, kruising van dijken, waterbeheer en grootschalige planologische plannen. 

Met ons netwerk van wijkagenten, brandweer- en politiecorpsen en omliggende 

veiligheidsregio’s hebben wij in 2020 opnieuw de calamiteitenplannen en gerelateerde 

taakverdeling afgestemd.

Tot slot vinden wij het belangrijk om onze klanten, regionale stakeholders en 

andere betrokkenen en geïnteresseerden op continue basis te informeren over onze 

activiteiten en gerelateerd nieuws uit de sector en regio. Om deze reden zijn wij in 

2020 begonnen met het vergroten van online activiteit op onze LinkedIn profielpagina, 

waarmee het aantal volgers van 180 in januari 2020 is toegenomen tot 470 volgers aan 

het einde van het jaar. 
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Het beleid van LSNed is dat de aanleg van nieuwe kabels en leidingen te allen tijde 

mogelijk moet zijn om daarmee de capaciteit van de buisleidingenstraat zo goed 

mogelijk te benutten. 

Afronding knelpuntenanalyse en prioritering aandachtspunten 

Het knelpuntenonderzoek dat in 2019 door ingenieursbureau Lievense is uitgevoerd 

is in 2020 afgerond. In dit onderzoek is een analyse gemaakt van de ruimtelijke en 

procedurele knelpunten voor nieuwe obstakelvrije leidingaanleg. Hierbij gaat het om 

de huidige capaciteit van de kunstwerken en wet- en regelgeving. Op grond van deze 

analyse zijn door Lievense adviezen geformuleerd om tijdig (uitbreidings-)maatregelen 

te nemen om nieuwe aanleg zo goed mogelijk ‘obstakel-vrij’ te blijven faciliteren. De 

belangrijkste conclusies zijn als volgt:

Twee leidingen van 10” en 14”, die als uitgangspunt zijn genomen voor de 
studie, kunnen op elke locatie zonder knelpunten worden aangebracht, 
behoudens de kruising met het spoor tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Een 
oplossingsrichting voor dit knelpunt is uitbreiding van het kunstwerk. De benodigde 
investering is geschat op circa € 10 miljoen, met een uitvoeringstermijn van twee tot 
drie jaar. 

Er zijn op het overige tracé 13 initiële punten die geen blokkade vormen maar wel 
specifieke aandacht vragen van LSNed of de initiatiefnemer tijdens de voorbereiding 
of aanleg van de leidingen. Deze knelpunten betreffen onder andere een versmalling 
van het tracé, nog niet onderzochte gedeelten van de buisleidingenstraat naar 
archeologische waarden en niet gesprongen explosieven en ongunstige liggingen 
van bestaande leidingen in meerdere leidingentunnels en veldstrekking. Benodigde 
investering voor het oplossen van deze knelpunten is geschat op circa € 5 miljoen, 
met een uitvoeringstermijn van circa vijf jaar. 

3.6 Benutting buisleidingenstraat
Er zijn 18-attentiepunten die in de toekomst mogelijk, afhankelijk van ontwikkelingen 
in de wet- en regelgeving of industriële ontwikkelingen, een knelpunt kunnen 
vormen, zoals de natuurbeschermingswet, omgevingswet, PAS en aansluiting 
Antwerpen. 

Een eerste inventarisatie leert dat bij de aanleg van grotere leidingen een veelvoud 
van knelpunten wordt verwacht. In 2021 zal er aanvullend onderzoek worden gedaan 
naar mogelijke knelpunten bij aanleg van grote leidingen. 

Door de energietransitie, klimaatadaptatie en veranderende transportbeelden 
in Nederland worden mogelijkheden onderzocht voor aanleg van ondergrondse 
hoogspanningsverbindingen, warmtenetten en alternatieve modaliteiten van 
transport. WSP adviseerde aan LSNed om deze concepten nader te onderzoeken 
op haalbaarheid, met als achtergrond dat de buisleidingenstraat mogelijkheden 
biedt om deze ontwikkelingen te verkennen, opdat kabels en leidingen in een kort 
tijdsbestek obstakelvrij gerealiseerd kunnen worden.

In 2020 werd specifiek aandacht besteed aan het vertalen van de knelpuntenanalyse 

naar concrete acties en het verwerken van de analyse in onder meer een 

meerjarenplanning voor Assetmanagement. 

Promotie van de buisleidingenstraat door deelname aan bijeenkomsten 

energietransitie en ontwikkelingen mobiliteit en logistiek

In 2020 nam LSNed opnieuw deel aan vele kennis- en innovatiebijeenkomsten op het 

gebied van de energietransitie en duurzame innovatie in transport en logistiek. Het is 

belangrijk voor onze organisatie om deze ontwikkelingen op de voet te volgen, onszelf 

te presenteren en aan te sturen op mogelijkheden voor gebruik van beschikbare 

capaciteit. Daarnaast vinden wij het belangrijk om op basis van onze specifieke kennis 

en expertise een bijdrage te leveren aan maatschappelijk belangrijke discussies.
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Ons beleid is dat de aanleg van nieuwe kabels en leidingen ten alle tijde mogelijk moet 

zijn om daarmee de capaciteit van de buisleidingenstraat zo goed mogelijk te benutten. 

De buisleidingenstraat ligt anno 2020 voor circa 50% gevuld met kabels en leidingen. 

Afhankelijk van de locatie kan dit meer (ongeveer 60%) of minder (ongeveer 35%) zijn. 

Zoals is gebleken uit de knelpuntenanalyse zijn er locaties in de buisleidingenstraat 

die naar de toekomst toe de nodige aandacht eisen. Wij maken het een prioriteit om 

deze knelpunten te verhelpen en de aanleg van nieuwe kabels en leidingen mogelijk te 

blijven maken.

In 2020 hebben een tweetal projecten doorgang gevonden en zijn nieuwe leidingen 

aangelegd. Daarnaast zijn in 2020 meerdere verkenningen gestart voor nieuwe 

leidingaanleg in de buisleidingenstraat, hiervoor zijn intentieovereenkomsten 

getekend. 

Nieuwe intentieovereenkomsten

In 2020 zijn door LSNed drie intentieovereenkomsten afgesloten voor de aanleg van 

nieuwe kabels en leidingen, en de aanleg van een fietspad:

Intentieovereenkomst voor vier leidingen tussen Rotterdam en Moerdijk 

Intentieovereenkomst voor een leiding bij Moerdijk. In 2020 is de voorbereiding van 
aanleg van deze leiding gestart. 

Intentieovereenkomst ten behoeve van een snelfietspad over de gronden en 
toegangswegen van LSNed tussen Roosendaal en Bergen op Zoom.

3.7 Nieuwe aanleg

PROCENTUEEL
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Glasvezelverbinding Eurofiber

De nieuwe glasvezelverbinding, die door Eurofiber sinds begin 2019 in fasen werd 

aangelegd in het noordelijke deel van de buisleidingenstraat, is in 2020 gerealiseerd. 

Eurofiber heeft de nieuwste generatie van glasvezel beschermbuizen gebruikt, welke 

een grotere capaciteit hebben met een gelijk blijvend ruimtebeslag.

Air Liquide waterstof compressorstation en Air Separation Unit

Air Liquide legde in 2020 twee waterstofleidingen over korte afstand aan om een 

nieuw te bouwen waterstof compressorstation op industrieterrein Moerdijk op 

aan te sluiten. Daarnaast realiseerde Air Liquide in 2020 zowel een zuurstof als 

een stikstofleiding over korte afstand ten behoeve van een Air Separation Unit op 

industrieterrein Moerdijk.

Onderzoek warmte- en CO2-leiding Roosendaal en Steenbergen

In 2020 zijn de mogelijkheden onderzocht voor de aanleg van warmtetransport-

leidingen en een CO₂ leiding tussen de vuilverbranding Roosendaal en een 

kassencomplex nabij Steenbergen. De afronding van dit onderzoek is verwacht in 2021.

Onze medewerkers zijn in hun dagelijks werk en bij projecten van derden bezig met 

inspectie en toezicht op veiligheid en beveiliging (security). Toezicht houden doen wij 

niet alleen. Ons netwerk van leidingbeheerders, grondgebruikers, politie en brandweer 

dragen allemaal hun steentje bij. Wij spannen ons in om de relatie met dit netwerk in 

stand te houden en waar nodig te intensiveren. 

Behandeling KLIC-meldingen conform procedure en tijdig afwikkelen

Begeleiding, inspectie en toezicht op onderhoudsprojecten van derden is een 

belangrijk deel van onze dagelijkse werkzaamheden. In 2020 waren er 540 

graafmeldingen (KLIC-meldingen) en 8 calamiteitenmeldingen voor mechanische 

graafwerkzaamheden die wij hebben verwerkt en begeleid. Tot slot waren er 328 

oriëntatieverzoeken die wij hebben begeleid en afgehandeld. 

Risicogestuurd toezicht op werken van derden

Voorop staat dat wij tijdig op de KLIC-meldingen en projectmeldingen anticiperen, 

de werkzaamheden projectmatig aanpakken en op basis van een risico-inschatting 

prioriteiten stellen en toestemming verlenen. In 2020 hebben wij voor de verrichting 

van 200 verschillende werkzaamheden toestemming verleend.

Uitvoering periodieke inspecties vanuit lucht en auto 

In 2020 zijn alle inspecties vanuit lucht en auto conform planning uitgevoerd.

3.8 Toezicht & Inspectie
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Security: verbetering toegangsveiligheid fly-over en tunnels

In 2020 is de toegangsveiligheid van de fly-over Pernis gemoderniseerd. Tevens is een 

eerste verkenning uitgevoerd naar de mate van noodzaak voor extra beveiliging van 

onze objecten, zoals bedieningsgebouwen en tunnels. Op basis van de bevindingen 

volgt op termijn een uitgebreider onderzoek naar de security van onze objecten.

Updaten LSNed-Voorschriften

Op basis van de nieuwe NEN 3650, 3651, 3655 en 3654 hebben wij onze voorschriften 

in concept geactualiseerd. In nauw overleg met de Technische Commissie is verkend 

of de huidige voorschriften toepasbaar zijn voor het aanleggen van ondergrondse 

hoogspanningskabels. Zodra de voorschriften zijn gefinaliseerd worden deze 

gecommuniceerd aan onze klanten en gepubliceerd op onze website.

Inspectie hangduikers en zinkvoegen in tunnels

De inspectie van de hangduikers is uitgevoerd. De uitvoering van zinkvoegen in de 

tunnels is gepland voor 2021.
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Wij streven continu naar efficiëntieverbetering van onze dienstverlening en zijn 

daarom constant in ontwikkeling. Kwaliteit vraagt om inspanning, maar verdient zich 

terug. Kwaliteit wordt bereikt door een combinatie van aspecten, zoals het opvolgen 

van de geldende normen, een continu streven naar (efficiëntie) verbetering en kennis, 

kunde, motivatie en inzet van onze medewerkers.

Met behulp van een ontwikkelings- en opleidingsplan voor ons personeel zijn wij 

in staat richting te geven aan ons HRM beleid. Daarbij wordt rekening gehouden 

met wettelijke plicht, kennis, competenties, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en 

tevredenheid.

De afgelopen jaren is het personeelsbestand van LSNed behoorlijk afgeslankt. 

Vanwege efficiëntieverbetering binnen de organisatie was dit mogelijk. Maar in 2020 

dreigden wij tegen de grenzen van de kritische massa van ons personeel aan te lopen. 

Met de evaluatie van onze kerntaken moeten wij bezien welke personele capaciteit 

beschikbaar moet zijn voor het behalen van de nieuw gestelde strategische doelen.

Professionalisering bedrijfsvoering

In het streven naar efficiëntieverbetering is in 2020 doorgewerkt aan de 

professionalisering van bedrijfsvoering door onder andere digitalisering van 

(administratieve) werkprocessen. Zo is een workflow ontwikkeld om het inkoopproces 

te borgen en zijn de huidige workflows doorgelicht en daar waar mogelijk verbeterd. 

De implementatie van de workflow voor het digitale inkoopproces is in Q2 2021 

voorzien. De ontwikkeling en implementatie van het digitaal uren schrijven is 

doorgeschoven naar Q2 2021. De digitalisering van deze processen levert niet alleen 

tijdbesparing op in werkprocessen op de korte termijn. Het stelt ons tevens in staat 

nauwkeuriger inzicht te krijgen in onze bedrijfsvoering, effectiviteit en tijdsbesteding. 

Op basis hiervan beogen wij in de toekomst verbeterslagen te kunnen maken in 

kwaliteit en efficiëntie van onze dienstverlening.

In het kader van een professionelere organisatie is in 2020 tevens de website 

vernieuwd en hebben wij onze sociale media activiteiten uitgebreid, waarmee 

wij een professionelere uitstraling hebben gekregen. Dit is belangrijk voor een 

aantrekkelijkheid van onze organisatie op de arbeidsmarkt, richting klanten en 

stakeholders.

Alert op taakverdeling, samenwerking, opleiding en ontwikkeling

Goed en gekwalificeerd personeel is belangrijk voor een organisatie zoals LSNed. 

Daarom wordt er gericht aandacht besteed aan personeelsbeleid met aandacht 

voor een goede taakverdeling, samenwerking, opleiding en ontwikkeling van de 

medewerkers. Naast de collectieve aandacht die hieraan wordt gegeven wordt dit 

tweemaal per jaar besproken met elke medewerker. Tijdens deze gesprekken worden 

de doelstellingen van de organisatie toegelicht, de bijdrage aan het behalen van 

de doelstellingen door eenieder en eventuele benodigde training en ontwikkeling 

besproken. In 2020 hebben wij specifiek aandacht besteed aan loopbaanbeleid, de 

kritische massa van ons personeelsbestand en medewerkerstevredenheid in tijden van 

corona. 

3.9 Bedrijfsvoering
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Kwaliteit en kwantiteit personeel

Goed en gekwalificeerd personeel is essentieel voor onze organisatie. Daarom 

wordt gericht aandacht besteed aan personeelsbeleid met sturing op een goede 

taakverdeling, samenwerking, opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. 

Door de verbetering van externe profilering van LSNed door onder andere onze 

nieuwe website, LinkedIn-activiteit, toenemende deelname aan kennistafels, pilots 

en onderzoeken, voorzien wij tevens onze aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt te 

verhogen.

Gezien de veranderingen in onze externe omgeving, op basis van de nieuwe 

meerjarenstrategie, herformulering van onze doelbeschrijving en evaluatie van onze 

kerntaken verkennen wij in 2021 welke personele capaciteit beschikbaar moet zijn.

Medewerkerstevredenheid

Wij zien de tevredenheid van onze medewerkers als een two-way street dat begint met 

oprechte waardering vanuit directie en bestuur en voor elkaar, respect in omgang met 

elkaar en herkenning en erkenning van inzet. Tevens ondersteunen wij een gezonde 

work-life balans en ontwikkeling van mensen.

Ook in het afgelopen jaar is onderzocht in hoeverre de medewerkers tevreden zijn 

met de wijze van leidinggeven, de onderlinge samenwerking, de ondersteuning en 

plezier in het werk. Met een  gemiddeld cijfer van 8,2 op schaal van 10 concluderen we 

dat de medewerkerstevredenheid binnen onze organisatie hoog is. Dit zien wij terug 

in de prestaties van het afgelopen jaar. Bijna alle werkzaamheden hebben doorgang 

gevonden en onze doelstellingen zijn grotendeels behaald. 

Tijdens de coronacrisis hebben wij ons ingespannen om kantoorfaciliteiten beschikbaar 

te stellen om onze medewerkers te faciliteren in het thuiswerken en online de sfeer 

er geprobeerd in te houden. Zo is bijvoorbeeld tijdens het sinterklaasfeest een online 

activiteit georganiseerd. Hoewel het kerstdiner geen fysieke doorgang kon vinden is 

een online variant bedacht en een feestelijk diner bezorgd bij elke medewerker, voor 

het hele gezin. Ondanks deze hoogtepunten zijn wij ervan op de hoogte dat er zorgen 

leven onder onze medewerkers over het gebrek aan sociale en fysieke contacten 

tijdens de crisis. Wij proberen hier op zo’n goed mogelijke en gepaste manier mee om 

te gaan en blijven hiervoor initiatieven ontwikkelen.
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Toetsing informatiebeveiliging

In 2020 is een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld. De informatiebeveiliging 

en cybersecurity conform de NEN 27001 zijn hierin meegenomen. Daarnaast is 

in het bijzonder de toekomstbestendigheid van de ICT-omgeving getoetst en het 

documentbeheersysteem geoptimaliseerd.

LSNed AVG-proof

In het kader van de Privacywetgeving AVG hebben wij in 2020 technische en 

organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking 

van persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Zo hebben we onze bestanden en 

mappen gerelateerd aan klanten-, leveranciers- en personeelsbeheer doorgelicht en 

persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd. 

Na deze doorlichting van de digitale omgeving is onze organisatie AVG-proof en blijven 

wij zorgen voor een digitaal veilig bedrijf.

Voldoen aan ISO 9001 en ISO 14001

In 2020 is de functie van deze ISO-normen op gebied van het 

kwaliteitsmanagementsysteem en milieumanagement (respectievelijk) geëvalueerd. De 

driejaarlijkse cyclus voor de ISO 9001 en ISO 14001 loopt af in juni 2021.
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Ontwikkelingen zoals de klimaatverandering, de energietransitie, de technologische en 

maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot een verandering van vraag en aanbod. Hoe 

precies en wanneer, dat is niet volledig duidelijk, echter wij geven deze toekomst mede 

vorm. Dat is een reden om mee te denken en te doen aan relevante technologische, 

maatschappelijke, economische ontwikkelingen, die raakvlak hebben met onze 

organisatie.

Volgen van externe ontwikkelingen

Er is een veelheid van externe ontwikkelingen die ons als organisatie momenteel 

bezighoudt en die wij op de voet volgen. De belangrijkste ontwikkelingen relateren aan 

de energietransitie, klimaatdoelstellingen en de infrastructurele en logistieke opgaven, 

die leiden tot vraagstukken over de bijdrage en positie van ondergronds transport. 

Door deelname aan kennistafels en onderzoek en het volgen van de ontwikkelingen 

van onze klanten en stakeholders zorgen wij dat we bij deze uitdagingen zijn betrokken 

en bekijken wij proactief welke bijdrage wij kunnen leveren en de rol die we kunnen 

oppakken.

Deelname aan kennistafels en betrokkenheid beleidsontwikkelingen derden

In 2020 heeft onze organisatie opnieuw bijgedragen aan kennistafels, studies en 

onderzoeken inzake nieuwe buisleidingprojecten en innovatie. Hieronder is een greep 

uit de meest toonaangevende activiteiten op dit gebied:

Ten behoeve van de haalbaarheidsstudie van de Vlaamse overheid naar een 
nieuwe leidingenstrook Antwerpen–Ruhrgebied voor transport van onder 
andere propaangas en CO2, heeft LSNed een verbindende rol gespeeld tussen 
de initiatiefnemers en relevante partijen en input geleverd inzake het beheer en 
onderhoud van een leidingenstrook. 

LSNed speelde een belangrijke kennisrol in de studie naar de aanleg van een bundel 
van 4 leidingen van de haven van Rotterdam naar Chemelot in Midden-Limburg en 
het Ruhrgebied. 

LSNed heeft de subsidieaanvraag voor Project Antwerp@C ondersteund, dat in 2020 
Europese CEF subsidie kreeg toegekend. Project Antwerp@C krijgt circa € 9 miljoen 
subsidie om onder andere onderzoek te verrichten voor de aanleg van een CO2 
pijpleiding van Antwerpen naar Rotterdam. 

In samenwerking met Lievense WSP heeft LSNed meegewerkt aan de verkenning 
naar  mogelijkheden voor de opslag van waterstof in buisleidingen. De 
buisleidingenstraat is in principe aangelegd voor transportleidingen maar het kan 
ook mogelijk zijn om leidingen in de straat te gebruiken als buffer.

3.10 Innovatie & ontwikkeling
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3.11 Milieu & duurzaamheid
Het is ons doel om in 2025 onze exploitatie energieneutraal te hebben. Voor het 

monitoren van onze milieuprestatie maken wij gebruik van de Milieubarometer. 

Hiermee krijgen wij inzicht in onze footprint, hoe deze is opgebouwd en identificeren 

wij kansen voor verbetering.

Om dit doel te bewerkstelligen zorgen wij voor eigen energieopwek middels 

zonnepanelen op het dak van ons kantoor aan de Wouwbaan. De zonnepanelen doen 

wat ze hebben beloofd. Een mooie opbrengst van bijna 70.000 KWh.

Op een totaalverbruik van circa 170.000 kWh (alle aansluitingen van onze organisatie) 

zouden we de hoeveelheid panelen nog circa 1,5 keer moeten vermenigvuldigen om de 

totale exploitatie energieneutraal te krijgen. De komende tijd zal worden bezien of het 

tot de mogelijkheden behoort om deze investering te doen.

Naast duurzame energieopwekking kopen wij groene energie in voor de benodigde 

energie en bestaat ons wagenpark met name uit elektrische auto’s.

Naast de focus op energieneutraliteit zetten wij in op behoud van flora en fauna en 

ecologisch vriendelijke wijze onderhoud en beheer, tegen aanvaardbare kosten.



Jaarverantwoording - 2020

38

Ecologisch en bij-vriendelijk beheer van eigen groen

Wij anticiperen op ons milieu, onze omgeving, en doen onze uiterste best om daaraan 

een positieve bijdrage te leveren. 

We zetten ons in voor het verbeteren van het leefklimaat voor insecten, en dan met 

name voor de wilde bij. Dit doen we door groenstroken in te zaaien, de realisatie van 

akkerranden, bijenranden, ecologische verbindingszones en ons maaibeheer aan te 

passen, zodat er zoveel én zolang mogelijk bloeiende planten blijven staan. LSNed is 

aangesloten bij het Brabantse bijenwalhalla.

Alternatieven voor onkruidbeheer lijken zich vooralsnog niet goed te lenen voor LSNed. 

Wel is een ander type verharding aangebracht die onkruid minder moet doorlaten. 

Voor onkruidbeheersing worden duurzame voertuigen en gereedschappen ingezet.

Tevens denken wij na over de mogelijkheden rondom de productie van duurzame 

energie op het terrein. Vooralsnog is hier nog geen haalbaar concept voor gevonden 

dat aansluit bij onze kerntaken: het beheer van een veilige en toegankelijke voorziening 

voor buisleidingen.

Wij stimuleren dat pachters zelf maatregelen nemen om de biodiversiteit te 

versterken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om informatieverstrekking en het organiseren 

van overleg met de coördinerende partijen (zoals Brabants Landschap).

Tot slot zijn ecologische overwegingen en criteria op gebied van duurzaamheid, 

versterking van de biodiversiteit en een positieve bijdrage aan het landschap 

onderdeel van de onderhoudsovereenkomst met onze opdrachtnemer die wij hebben 

afgesloten voor onze gronden. 

Op weg naar een energie neutrale organisatie in 2025

Ons doel is om in 2025 onze activiteiten energieneutraal te kunnen uitvoeren, dat 

betekent dat wij jaarlijks evenveel energie moeten opwekken als dat we verbruiken. 

Het dak van ons kantoor aan de Wouwbaan werd in 2019 voorzien van zonnepanelen 

en hebben in 2020 bijna 70 MWh opgeleverd. Daarmee werd een uitstoot van 

27.803,05 kg CO2 bespaard. Dit is vergelijkbaar met het planten van 829 bomen.  

Voor de resterende benodigde energie wordt Groene energie ingekocht. 
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Het totale energieverbruik van het kantoor aan de Wouwbaan in 2020 was 106.258 

kWh. De privé-laadpalen zijn hierin niet meegerekend. Op basis van de opbrengst van 

onze zonnepanelen (69.330 kWh) had ons kantoor een netto-verbruik van 36.928 KWh. 

Ons kantoor was daarmee in 2020 voor 65% energieneutraal. 

Wij zijn er trots op dat onze inspanningen op gebied van duurzaam kantoorbeleid zich 

lonen. In termen van milieubelasting zagen we in 2019 al een forse afname ten gevolge 

van de aanschaf van elektrische voertuigen voor inspectie en woon- werkverkeer. Al 

eerder hebben wij verdergaande afvalscheiding onderzocht en verkend of wij een 

restafval-vrij kantoor kunnen bereiken. Afvalscheiding vindt momenteel al plaats. De 

handhaving ervan is een continue proces voor alle medewerkers en wordt nauwlettend 

in de gaten gehouden. Het is overigens een cultuurverandering die tijd vraagt. 

In 2020, het jaar waarin alle medewerkers werden verzocht om thuis te werken 

vanwege de coronacrisis, kende een verdere afname van de milieubelasting van de 

organisatie. Dit werd veroorzaakt door een logische substantiële afname van het woon-

werkverkeer en, in mindere mate, het zakelijk verkeer. In 2020 was de milieubelasting 

ten opzichte van 2016 nog maar 17%. 

In 2020 werd de meeste milieubelasting van onze organisatie veroorzaakt door 

bedrijfsafval en zakelijk verkeer.

OPGEWEKTE ZONNE-ENERGIE 
DOOR ZONNEPANELEN OP KANTOOR  

AAN DE WOUWBAAN IN 2020



Kantoorpapier

Zakelijk verkeer

Woon-werkverkeer

Bedrijfsafval

Water & afvalwater

Elektirciteit

125

100

75

50

25

0

Milieubelasting over de thema’s: meerjarige analyse 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Kantoorpapier

Zakelijk verkeer

Woon-werkverkeer

Bedrijfsafval

Water & afvalwater

Elektirciteit

125

100

75

50

25

0

Milieubelasting over de thema’s: meerjarige analyse 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Kantoorpapier

Zakelijk verkeer

Woon-werkverkeer

Bedrijfsafval

Water & afvalwater

Elektirciteit

125

100

75

50

25

0

Milieubelasting over de thema’s: meerjarige analyse 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Kantoorpapier - 2,3%

Zakelijk verkeer - 36%

Woon-werkverkeer - 11%

Bedrijfsafval - 49%

Water & afvalwater - 2,2%

Thema’s in 2020

Milieu
belasting

Kantoorpapier - 2,3%

Zakelijk verkeer - 36%

Woon-werkverkeer - 11%

Bedrijfsafval - 49%

Water & afvalwater - 2,2%

Thema’s in 2020

Milieu
belasting

Jaarverantwoording - 2020

40

Milieubelasting

De grafiek toont de verdeling van de milieubelasting over de thema’s. De berekende 

milieuscore is de som van milieuschade zoals fijn stof, verzuring en het broeikaseffect. 

De milieubelasting van het referentiejaar (meestal het eerste jaar) is daarbij op 100% 

gesteld. De cirkelgrafiek toont de verdeling van de milieubelasting over de thema’s in 

2020. Hoe groter het aandeel in de cirkel, hoe meer dit thema bijdraagt aan de totale 

milieubelasting van het bedrijf.

MILIEUBELASTING OVER DE THEMA’S:
MEERJARIGE ANALYSE 2016-2020
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CO2-footprint

Als we strikt kijken naar de CO2-footprint van onze organisatie, zien we een afnemende 

trend tussen 2016-2019 en 2016-2020, vergelijkbaar als bij de milieubelasting. In 2020 

onze CO2 footprint was 5 Ton CO2.

In 2020 werd onze CO2-uitstoot voor ruim 70% werd veroorzaakt door zakelijk verkeer.

De grafiek is een grafische weergave van de CO2-footprint in ton CO2 per jaar. Hoe 

groter een thema in deze grafiek, des te groter is de bijdrage van dat thema aan de 

uitstoot van broeikasgassen. Aan afval zijn geen CO2-cijfers toegekend. De cirkelgrafiek 

toont de verdeling van de CO2-uitstoot over de thema’s in 2020. Hoe groter de 

taartpunt, hoe meer dit thema bijdraagt aan de totale CO2-footprint van het bedrijf.

CO2-FOOTPRINT OVER DE THEMA’S:
MEERJARIGE ANALYSE 2016-2020
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Vertaling werkprotocol flora en fauna naar werkvloer

Het werkprotocol, waarin onze gedragscode flora en fauna wordt vastgesteld, zal 

duidelijke richtlijnen geven in tijd en ruimte voor het voorkomen van schade aan 

beschermde flora en fauna. In 2021 is de vertaling naar de werkvloer gepland en 

is gestart met de scholing van personeel om met dit werkprotocol te leren werken 

en monitoring van de ecologische waarden op de buisleidingenstraat. De verdere 

implementatie is voorzien in 2021. 

Duurzaam systeem waterbeheer voor pachtgronden Rhoon

Onze beheerdoelstelling voor de gronden bij Rhoon is het toekomstbestendig gebruik 

van de gronden en een duurzaam systeem voor waterbeheer. Er speelden hier 

meerdere opgaven, waaronder het bodem- en waterbeheer, het grondgebruik en 

de wens om de biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit bij dit verstedelijkte gebied te 

versterken. Voor het Oudeland van Strijen in de Hoeksche Waard speelt eenzelfde 

vraagstuk. In 2020 werd de inrichting en het beheer van de gronden bij Rhoon om deze 

reden gewijzigd.
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4 Blik vooruit: 2021
Hoewel de economische groei naar verwachting door de coronacrisis zal dalen, zet de 

energietransitie exponentieel door. Op grond van de huidige strategieontwikkeling en 

veranderingen om ons heen hebben wij vertrouwen in de verdere ontwikkeling van 

onze organisatie in 2021. 

Ontwikkeling in termen van deskundigheid en professionaliteit in de uitvoering 

van excellent beheer en onderhoud blijft onze basis. We hebben in het kader 

van Assetmanagement 2.0 opnieuw een volle planning voor 2021 met klein- 

en grootschalige onderhoudswerkzaamheden opgelijst. Ook in termen van 

professionalisering van onze bedrijfsvoering staan belangrijke zaken voor 2021 op de 

planning, waaronder een plan van aanpak voor de complete ICT-omgeving en verdere 

digitalisering van processen.

Naast constante verbetering van onze kerntaken is er urgentie om te anticiperen 

op de toekomst. Zo moeten wij in 2021 de ontwikkelingen, die met name door de 

energietransitie worden voortgestuwd, op de voet blijven volgen. 

De buisleidingenstraat is al de ruggengraat van het netwerk van industrieterreinen 

en havens. En onze rol wordt mogelijk nog belangrijker. Op de routes en het netwerk 

van tussenstations, zijnde de havens en industrieterreinen, spelen ontwikkelingen 

die kunnen leiden tot nieuwe productstromen. In 2021 zal het verkennen van kansen 

en ontwikkelingen en het op doelgerichte wijze oppakken van kansen opnieuw een 

structurele plaats te krijgen binnen onze organisatie. Daarbij moeten wij ons blijven 

realiseren dat de opgaven die wij nu signaleren betrekking hebben op de periode tot 

ongeveer 2050 en mogelijk langer. 

In deze context zien wij tevens mogelijkheden voor verkenning van nieuwe posities 

en proposities van onze organisatie. Zo hebben wij de ambitie om een aantal kansen 

voor LSNed nader te verkennen, gerelateerd aan de uitvoering van RESsen in onze 

omgeving, innovatie op gebied van CO2 en waterstof, innovatie op gebied van transport 

en mobiliteit en als kennispartner in Nederlandse en internationale ontwikkelingen 

op gebied van buisleidingentransport. Naast het inbrengen van onze expertise blijven 

wij promoten dat we ruimte hebben voor pilots, in termen van organisatie en kennis 

en kunde, om nieuwe vormen van leidingentransport te faciliteren. Ook werken wij 

graag mee aan het inpassen van kansen in het (Rijks) beleid. Om geen kansen te missen 

vragen de ontwikkelingen van ons een flexibele houding en een brede blik. Uiteraard 

zonder de randvoorwaarde veiligheid uit het oog te verliezen. 


