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Voorwoord
Onze wereld, de wereld van buisleidingentransport is volop in ontwikkeling. Wij zien
het aantal aanvragen voor nieuwe buisleidingen en kabels in de buisleidingenstraat
snel toenemen; in 2021 werden maar liefst 7 nieuwe onderzoeken gestart.
Het doet ons deugd dat sinds 2021 voor het eerst binnen het Meerjarenprogramma
Infrastructuur Energie en Klimaat financiële ruimte is gemaakt voor
buisleidingeninfrastructuur, waaronder voor belangrijke projecten als Porthos en de
Delta Corridor.
Dit onderstreept het feit dat er meer aandacht is voor buisleidingentransport als
belangrijke transport modaliteit in de grote transities. Om te zorgen dat in de toekomst
nieuwe kabels en leidingen kunnen worden aangelegd in de Leidingenstraat zullen wij
in 2022 met de Rijksoverheid mogelijkheden voor nieuwe vormen van samenwerking
én capaciteitsuitbreiding verkennen. Dit vergroot het maatschappelijk rendement van
de buisleidingenstraat en het draagt bij aan de ambitieuze opgaven op het gebied van
milieu en klimaat.
In 2021 hebben wij samen met onze klanten en stakeholders nagedacht over de
toekomst van onze organisatie om te komen tot een nieuwe meerjarenstrategie. Wij
zien ernaar uit om deze strategie in samenwerking met onze stakeholders de komende
jaren tot uitvoering te brengen. Er is momentum om buisleidingentransport te
ontplooien tot een belangrijke transportmodaliteit ten behoeve van de grote transities.
Wij zijn er klaar voor om daar onze schouders onder te zetten.

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

De belangrijkste ontwikkelingen in 2021 waren:

januari 2021 tot en met 31 december 2021. Uitgangspunten voor onze verslaglegging
zijn het bevorderen van transparantie in de dialoog met onze klanten en stakeholders

Externe ontwikkelingen die worden gedreven door de grote transities hebben

en het kenbaar maken van de impact en waarde van onze activiteiten. Het jaarverslag

geleid tot meerdere nieuwe onderzoekstrajecten en voorbereiding voor de aanleg

is gepubliceerd in april 2022.

van nieuwe kabels en leidingen. LSNed heeft in 2021 veel nieuwe aanvragen
ontvangen voor (delen van) de leidingenstraat. De toenemende aandacht voor

Het creëren van toegevoegde waarde, dat wil zeggen een ongestoorde ligging van

buisleidingentransport, lobby richting het Rijk en het besef dat leidingenstraten-

kabels en leidingen voor huidige klanten in de buisleidingenstraat, is ons kerndoel,

of stroken noodzakelijk zijn voor de nieuwe infrastructuur van de energie-&

onze license to operate. Wij borgen ons kerndoel door de uitvoering van onze

grondstoffentransitie, heeft geresulteerd in betere samenwerking, dialoog en

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

verbinding met het Rijk. In 2022 beogen wij tot nieuwe afspraken te komen met het

innoveren en door te investeren. Het belichten van onze prestaties van het afgelopen

Rijk over de samenwerking en mogelijkheden voor capaciteitsuitbreiding.

jaar op dit gebied 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

Nu de transities zich richting de uitvoeringsfase bewegen, is het van belang dat

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

wij onze organisatie en infrastructuur klaarmaken voor de toekomst. In 2021 is de

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

meerjarenstrategie vormgegeven in samenwerking met klanten en stakeholders. Wij

behaald. Binnen elk van de strategische beleidsdomeinen belichten wij onze

zijn trots dat dit document op korte termijn zal worden vastgesteld en wij kunnen

activiteiten en de resultaten van het afgelopen jaar.

aanvangen met de uitvoering. In 2021 praatten wij met veel van onze stakeholders
over de toekomst, dit heeft an sich al de nodige awareness gecreëerd ten aanzien
van buisleidingentransport en onze organisatie.
In hoofdstuk 4 blikken we vooruit naar 2022 en de uitrol van onze nieuwe strategie.
Hoofdstuk 5 betreft de financiële verantwoording. In dit hoofdstuk worden de
financiële resultaten gepresenteerd en toegelicht.

5
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2 Het profiel van LSNed

PARTIJEN
& KLANTEN

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 80km lengte is een ongestoord tracé voor de

5%

3%

63%

29%

kabels en leidingen van onze 40 klanten, de leidingeigenaren, die ondergronds in totaal
circa 120 miljoen ton aan vele verschillende vloeistoffen, gassen, water en dataverkeer
transporteren door circa 1400 kilometer aan leidingen en circa 5000 kilometer aan
kabels.

INHOUD LEIDINGEN

Het tracé van de buisleidingenstraat beslaat een oppervlakte van zo’n 800
hectare grond en verschillende kunstwerken: 10 tunnels, 18 viaducten
en 33 kilometer inspectiewegen. Het meest imposante 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 op een veilige manier onder deze druk bevaren waterweg door.
onder het water door.
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2.1 Rol van LSNed in de maatschappij

1
PIJP
LEIDING

Waar problemen rondom milieu, verkeersdrukte en veiligheid bovengronds toenemen,

69
TREINEN

2472
VRACHTWAGENS

30
SCHEPEN

biedt ondergronds transport oplossingen. Buisleidingen hebben een enorme
capaciteit en nemen vergeleken met andere modaliteiten relatief weinig 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

UITSTOOT

UITSTOOT

23 KG

361 KG

UITSTOOT

UITSTOOT

95 KG

1564 KG

UITSTOOT

UITSTOOT

21 TON

200 TON

UITSTOOT

UITSTOOT

67 TON

546 TON

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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2.2 Onze dienstverlening
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 onze 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
en lopen er bijvoorbeeld ook groenstroken, wandel- en fietspaden over het terrein.

LEEUTNECORP
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2.3 Hoe wij georganiseerd zijn
De LSNed uitvoeringsorganisatie bestaat uit een zelfstandig team
B
VL

van 13 vaste werknemers. Op structurele basis wordt ten behoeve

HET RIJK

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

Raad van
beheer

uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor beheer, onderhoud,
toezicht en inspectie van de buisleidingenstraat en legt verantwoording
IE

af aan de Raad van Beheer.

P
R
O
VIN
C

BE
DR
IJF
SV
O

De organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

de Directeur verantwoordelijk voor de strategie, uitvoeringskaders,

Te
ech
hnische
Co
ommissie

DIRECTIE

personeelszaken en financiën en legt hij verantwoording af aan de Raad

GEO-ICT

ASSET MANAG
EM
EN
T

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

COORDINAT
IE
M-V
KA

De Directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering

CONTROL

G
IN
ER

Directie

G

van Beheer.

efficiëntie en effectiviteit van LSNed en adviseert de Directeur op dit
gebied. De Controller kan zonodig ook in een directe lijn zaken met de
Raad van Beheer opnemen.

AN

G

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

OR

De Controller is verantwoordelijk voor het proces van planning en

CTEN
OJE
PR

RUIMTE
L
I
J
K
EO
RD
E
NI
N

Controller

OG

RA

M

KAM-V coördinatie
De KAM-V Coördinator is verantwoordelijk voor de kwaliteit, Arbo, milieu
en veiligheid binnen onze organisatie. De Coordinator is de interne
deskundige om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden aan onze
werknemers.
9
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Assetmanagement

Bedrijfsvoering

Assetmanagement betreft alle taken en verantwoordelijkheden rondom de planning en

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

uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan eigen objecten.

Finance en Facilitair.

Ruimtelijke Ordering (RO)

In 2021 zijn wij met 1 FTE gegroeid. Sinds 1 april is ons team versterkt met de komst

Ruimtelijke Ordering (RO) betreft het monitoren en bewaken van alles wat er in

van een Projectleider Assetmanagement en Ruimtelijke Ordening. Met de komst

de omgeving van de buisleidingenstraat gebeurt. Zo is RO alert op wijzigingen van

van de nieuwe projectleider is het vergroten van de capaciteit op gebied van asset

bestemmingsplannen, werken en aanvragen van gemeenten in onze omgeving.

management, dat in het strategisch asset managementplan was opgenomen als
actielijn, ingevuld.

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 honderden KLIC-meldingen die wij jaarlijks ontvangen.
GEO-ICT
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.
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Raad van Beheer (RvB)
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 2021 kende geen veranderingen in de samenstelling van de Raad van Beheer.
Deze is nu een aantal jaren stabiel. Bij elk bestuurslid van de RvB is een specifiek
aandachtsgebied belegd. Op deze manier is een verdeling van verantwoordelijkheden

De Raad van Beheer komt formeel twee keer per jaar bijeen. In 2021 werden twee

en aandachtsgebieden per bestuurder voorzien.

formele en drie informele vergaderingen belegd. Daarnaast is er regelmatig overleg
geweest tussen de directie en de verschillende aandachtsgebiedhouders binnen de

De verdeling van de aandachtsgebieden is als volgt:

RvB.

Mw. Diana Beuting (Voorzitter): Personeel en organisatie

De nauwe betrokkenheid van de leden van de Raad van Beheer levert grote

Dhr. Ferdinand van den Oever: Strategie en bestuur

meerwaarde op voor onze organisatie. In 2021 hebben zij zich opnieuw ingezet voor

Dhr. Gilbert Westdorp: Financieel en bedrijfseconomische zaken

verschillende zaken, waaronder de ontwikkeling van de nieuwe visie en strategie,

Dhr. Jan den Engelsman: Technische zaken

op gebied van safety en (cyber)security, asset management, alsook juridische zaken,

Dhr. Jaap Oldenziel: Juridische en ruimtelijke zaken

waaronder verzekering van onze assets.
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Vereniging van Leidingeigenaren in de Buisleidingenstraat (VLB)
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.

Technische Commissie
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.
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2.4 2021 in feiten en cijfers
Veiligheidsprestatie

Toezicht
& Inspectie

Klanten
& Nieuwe aanleg

Duurzaamheid

Ongevallen (cat. 1)

Afgehandelde

Klanten

Opgewekte zonne-

& ernstige incidenten

graafmeldingen

(cat. 2)

0

Overige incidenten
met schade

calamiteitenmeldingen

(cat. 3a)

energie

593
Afgehandelde

Werkomgeving

40 63

,73 MWh

Nieuwe kabels

CO2-Footprint

& leidingen

voor mechanische

2

graafwerkzaamheden

17

7

2

,13 ton

Overige incidenten

Afgehandelde

Intentie-

Energieneutraliteit

zonder schade

oriëntatieverzoeken

overeenkomsten

kantoor

(cat. 3b)

voor werken rondom

3

buisleidingenstraat

314

Verleende
toestemmingen
tot verrichting van
werkzaamheden

174

7

55

Beheer
& Onderhoud

De Organisatie

Grootschalige

Werknemers-

beheer- en

tevredenheid

onderhoudsprojecten

6

op schaal van 10

%

8,2
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2.5 Onze missie en visie
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.

LEEUTNECORP
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Spoor 1: Optimaal beheer en behoud van het bestaande, passend bij de

leiden tot nieuwe productstromen. Voorbeelden van innovaties zijn te herkennen in

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

relatie tot de energietransitie, industriële symbiose en transport van vaste stoffen of

mogelijk te zijn.

stukgoederen.

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

Voor een toekomstbestendig LSNed moeten we de innovaties volgen, daaraan

acceptabele kosten en op een maatschappelijk verantwoorde manier uitvoeren.

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

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

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

continue blik op risicomanagement, mogelijkheden voor verbetering en houden wij

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

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

onze werkhouding.

is hierbij van essentieel belang. Samen kunnen we onze eigen én gezamenlijke
doelstellingen beter en sneller verwezenlijken.

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

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

aan een duurzame toekomst.

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

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

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

duurzame opgaven ten grondslag1:

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

Vermindering van ons energieverbruik (besparing).

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

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

bovengronds.

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.

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

Onderzoek naar de mogelijkheden voor duurzame inzet van onze gronden, zoals
akkerranden, bijenranden, ecologische verbindingszones en een inzet passend bij de
omgeving.

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

Per 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.

1
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2.6 Trends en ontwikkelingen om ons heen
Klimaatdoelstellingen en de grote transities, waaronder de grondstoffen-, energie-,

verdere transport landinwaarts zullen ongetwijfeld buisleidingen benodigd zijn.

mobiliteit- en klimaattransities, geven in belangrijke mate vorm aan de toekomst

Onderhand merken wij dat de daadwerkelijke rol van buisleidingentransport in

van industrie in Nederland. De snelheid waarmee deze transities plaatsvinden zien

maatschappelijke vraagstukken meer en meer wordt afgetast en aangescherpt. Daarbij

wij de afgelopen jaren in toenemende mate versnellen. Door de grote transities

moeten wij ons blijven realiseren dat de opgaven die wij nu signaleren betrekking

komt de modaliteit buisleidingen in beweging. Drie trends hebben directe invloed

hebben op de periode tot ongeveer 2050 en mogelijk langer.

op onze organisatie en ons werkveld: (1) verandering op gebied van het gebruik van
buisleidingen, (2) het ontstaan van nieuwe governance rondom buisleidingen en (3)
verandering van de realisatie- en beheertaak van infrabeheerders.
Ten eerste zorgen stijgende brandstofprijzen, geopolitieke ontwikkelingen en
toenemende druk vanuit de Rijksoverheid en Europa voor toenemende urgentie om
over te stappen op alternatieve brandstoffen. Dit heeft gevolgen voor het gebruik
van buisleidingen. Zo zien wij dat buisleidingen worden ingezet voor transport van
‘energietransitie-stoffen’. Waterstof krijgt in deze context veel aandacht en er wordt
volop geïnnoveerd en geïnvesteerd op dat gebied. Tevens zien we in toenemende
mate een behoefte om elektriciteitskabels naast bestaande buisleidingen ondergronds
aan te leggen. Op de routes en het netwerk van tussenstations, zijnde de havens
en industrieterreinen, spelen ontwikkelingen die kunnen leiden tot nieuwe
productstromen. Er is binnen deze context steeds meer aandacht voor ondergronds
transport vanuit de overheid en bedrijfsleven en buisleidingentransport krijgt in
deze context steeds meer aandacht als oplossing voor bredere maatschappelijke
vraagstukken. Zo ook in relatie tot de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, waardoor
Nederland minder afhankelijk wil zijn van Russisch gas. Dat verhoogt de vraag naar
LNG, die per schip getransporteerd wordt naar de Nederlandse havens. Voor het
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Ten tweede wordt de betrokkenheid van de nationale overheid groter: er is inmiddels

uit onze omgeving volop behoefte aan gesprek en kennis over buisleidingentransport.

een integrale visie op buisleidingen vanuit verschillende beleidsterreinen, zoals

De toekomst van buisleidingentransport blijft veranderlijk maar krijgt steeds meer

klimaat en ruimtelijke ordening. Zo is er sinds 2021 voor het eerst binnen het

contouren. Door de toenemende aandacht en de hoeveelheid nieuwe initiatieven

Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat financiële ruimte voor

en onderzoek die met oog op nieuwe aanleg worden opgestart, begint het maken

buisleidingeninfrastructuur, waaronder voor projecten als Porthos, WarmtelinQ en de

van investeringsbeslissingen voor de lange termijn een ietwat ‘logischere’ aard te

Delta Corridor. Daarnaast zoeken provincies en gemeenten naar ‘meekoppelkansen’

krijgen. Nu de transities zich richting uitvoeringsfase bewegen, beoogt LSNed de

en benutting van onze infrastructuur op regionaal niveau. Dit versterkt de relatie met

Leidingenstraat klaar te maken voor de toekomst. De beweging die de grote transities

onze regionale stakeholders, hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn over de rol die

met zich meebrengen noopt tot nieuwe rollen van overheid en infrabedrijven.

buisleidingen precies kunnen vervullen binnen de voorgenoemde transities en welke
partijen in dit kader primair aan zet zijn. Wij verwachten dat in 2022 de rol van de
modaliteit buisleidingen in de verschillende maatschappelijke transities, o.a. aan de
hand van veelvuldig dialoog, weer een stukje duidelijker wordt. In lijn daarmee zal dan
ook de rol van de diverse overheden in de toekomstige ontwikkelingen rondom (het
beheer van) buisleidingentracés, de inrichting van de governance en publiek-private
samenwerking vorm krijgen.
Tot slot verandert de rol van infrabeheerders an sich: er is grotere betrokkenheid van
publieke bedrijven of bredere consortia en een grotere actieve rol voor de overheid en
gemandateerde beheerders. Gedreven door de transities kruipen beheerorganisaties
steeds meer in de rol van gespreks- en kennispartner. Dat merken wij direct op gebied
van ondergrondse infrastructuur. Onze organisatie is een belangrijke stakeholder voor
het verankeren van ondergronds transport in beleid en programma’s. Hoewel wij
een kleine organisatie zijn, hebben wij veel kennis en ervaring in huis die we graag
inzetten om bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Wij ervaren
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2.7 Onze strategie
In 2021 hebben wij een ambitieuze strategie en uitvoeringslijnen opgesteld voor de

op tracéniveau is LSNed een bron van expertise en ervaringskennis, welke wij

toekomst van onze organisatie. De nieuwe strategie is in concept gereed. De nieuwe

aanbieden in verkenningen en planvorming.

strategie voor LSNed richt zich op verbreding in Nederland als allround infrabeheerder

De doelstelling kan in samenhang met de volgende uitvoeringslijnen ter hand genomen

voor buisleidingtracés.

worden:

Er liggen mogelijkheden voor LSNed om maatschappelijke ontwikkelingen aan te

1.

Versterking huidige activiteiten (kerntaken)

jagen en te versnellen, bezien vanuit de ontwikkelingen in de externe omgeving en

2.

Versterken positie van buisleidingentransport als modaliteit

de verhoogde aandacht voor nieuwe buisleidingen-en kabelverbindingen; de bredere

3.

(kennis) Partner bij nieuwe tracés

maatschappelijk kansen die zich voordoen bij het realiseren van nieuwe ondergrondse

4.

Regionale & lokale opgaven

verbindingen, en de legitimiteit die vanuit de industrie en overheden wordt gegeven

5.

Innovatie in buisleidingentransport

aan een (nieuwe) coördinatie-en beheertaak op tracéniveau. Hiertoe is de nieuwe
doelstelling voor LSNed geformuleerd: in aanvulling op ‘veilig en excellent beheer’

In dit strategietraject is middels interviews en plenaire consultatiesessies in de

van de huidige Leidingenstraat streeft LSNed naar uitbreiding van haar rol als allround

vorm van “thematafels” veel externe input opgehaald. De resultaten van de

infrabeheerder van buisleidingtracés elders in Nederland. Vanuit een onafhankelijke

consultatierondes zijn in belangrijke mate richtinggevend geweest voor zowel de

positie en brede maatschappelijke opgaven opererend, levert LSNed een wezenlijke

context en ontwikkelingen op het gebied van buisleidingen transport als de nieuwe

maatschappelijke bijdrage aan de grote opgaven op het gebied van ruimte, energie,

doelstelling en strategieën. Het nu voor liggende concept zal nu in bredere zin

mobiliteit en grondstoffen.

gepresenteerd worden aan de omgeving. Op deze wijze krijgen we een scherper
beeld van het na te streven ambitieniveau en zal er een uitvoeringsplan worden

Het gaat binnen de doelstelling met name om tracés tussen de industriële clusters én

geformuleerd om tot deze ambitie te komen.

aan-& afvoer van/naar het buitenland en zee. Naast buisleidingen en kabels worden
andersoortige ondergrondse verbindingen, passend in een buisleidingtracé, niet op
voorhand uitgesloten. Daarnaast zullen wij ons beperken tot beheer-, bewaak- en
coördinatietaken op tracéniveau. Beheer van de buisleidingen zelf is en blijft de
verantwoordelijkheid van de individuele buisleidingeigenaren. Naast de beheertaak
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3. Doelstellingen en resultaten
Visie en Strategie | 3.1

Stakeholdermanagement | 3.5
Klantrelaties en bezoeken

Deels gerealiseerd, 6 klantbezoeken uitgevoerd.

Jaarlijkse klantendag

Geannuleerd wegens coronamaatregelen.

Ontwikkeling nieuwe visie en strategie voor 2022-2027 en
uitvoeringsprogramma

Behandeling KLIC-meldingen conform procedure en tijdig afwikkelen

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

Gerealiseerd

Implementatie uitvoeringsgerichte visie en strategie inclusief strategisch
personeelsbeleid

Risicogestuurd toezicht op werken van derden

Meting klanttevredenheid

Gerealiseerd via klantgesprekken, klanttevredenheidsonderzoek (2022).

Borging betrokkenheid bij nieuwe strategie door alle medewerkers

Uitvoering periodieke inspecties vanuit lucht en auto

Benutting leidingenstraat | 3.6
Verkenning opties voor capaciteitsuitbreiding in de leidingenstraat
(aanlegstrategie)

Assetmanagement | 3.2
Uitwerking onderzoek eigendommen kunstwerken

Deels gerealiseerd, af te ronden in 2022.

Implementatie Assetmanagement 2.0

Grotendeels gerealiseerd, af te ronden in 2022.

Afronding meerjarenplan onderhoud objecten

Grotendeels gerealiseerd, af te ronden in 2022.

Optimaal beheer en onderhoud | 3.3

Gestart in 2021. Doorontwikkeling en vervolg gepland voor 2022.

Nieuwe aanleg | 3.7
Nieuwe intentieovereenkomsten

2 nieuwe intentieovereenkomsten afgesloten.

Voorbereiding TenneT project Zuid-West 380kV-oost

Lopend onderzoek. Realisatie verwacht in 2024-2030.

Realisatie vertakking Air Liquide

Gerealiseerd

Amoveren Argus security systeem fly-over

Gerealiseerd

Voorbereiding en uitvoering verlegging DOW buisleiding

Voorbereiding gestart. Realisatie verwacht in 2022-2023.

Afronding fase 3b AC maatregelen wisselstroombeïnvloeding

Gerealiseerd

Voorbereiding Delta Corridor (Rotterdam-Venlo-Chemelot)

Lopend onderzoek.

Uitvoering archeologisch onderzoek Hoogerwaardpolder

Gestart, afronding verwacht in 2022.

Onderzoek warmte- en CO2-leiding Osiris Roosendaal en Steenbergen

Afgerond. Mogelijk vervolg in 2022-2023.

Uitvoering explosievenonderzoek

Gerealiseerd

Voorbereidingen HyWay27 (aanleg nieuw tracé Pernis – Moerdijk)

Lopend onderzoek.

Vervanging EW-installaties leidingentunnels

Tunnels Woensdrecht en Groene Kruisweg gerealiseerd.

Voorbereiding aftakking Gasunie Keteldiep

Voorbereiding afgerond. Realisatie gepland in 2022.

Vervanging dakbedekking bedieningsgebouw

Gerealiseerd

Voorbereiding gestart. Realisatie gepland in 2022.

Vervanging trappen en leuningwerk en voegconstructies op de fly-over

Niet gestart, gepland in 2022.

Voorbereiding en uitvoering Glasvezel Buitenaf: E-Fiber en Delta Fiber
Netwerk

Herstel asfalt inspectieweg richting leidingentunnel Hollandsch Diep

Grotendeels gerealiseerd, af te ronden in 2022.

Voorbereidingen voor aanleg leiding Evides

Voorbereiding gestart. Realisatie verwacht in 2023.

Inspectie voegconstructies leidingentunnels Oude Maas en Hollandsch
Diep

In Q1 2022 gerealiseerd.

Vervanging beplating fly-over

Gerealiseerd

Vervanging dakbedekking bedieningsgebouw

Gerealiseerd

Sanering vervuilde grond Wouwbaan

Gerealiseerd

Ontwikkeling risicomanagement en calamiteitenbeheersing

Gerealiseerd

Ontwikkeling beheer bovengronden

Gestart, doorontwikkeling gepland in 2022.

Ontwikkeling nieuwe aanpak omgevingsmanagement

Gerealiseerd

Aanpassen procedures/werkprotocollen (o.a. nieuwe
omgevingswet)

Voorbereiding gestart. Omgevingswet met een jaar uitgesteld.

Uitvoeren update GIS-systeem, LSNed-app en ArcGIS

Niet gestart, gepland in 2022.

Voorbereiding ontsluitingsweg nieuw Bravis ziekenhuis

Ondersteuning verleend, lopende zaak.

Voorbereiding Snelfietspad F58 Roosendaal – Bergen op Zoom

Ondersteuning verleend, lopende zaak.

Voorbereiding fietspad Hoekse Waard

Ondersteuning verleend, lopende zaak.

Toezicht & Inspectie | 3.8
Behandeling KLIC-meldingen conform procedure en tijdig afwikkelen

“Gerealiseerd.
593 graafmeldingen
17 calamiteitenmeldingen
314 oriëntatieverzoeken
174 verleende toestemmingen tot verrichting van werkzaamheden”

Risicogestuurd toezicht op werken van derden

Gerealiseerd

Uitvoering periodieke inspecties vanuit lucht en auto

Conform inspectie-schema uitgevoerd.

Bedrijfsvoering | 3.9
Hercertificering ISO 9001 en 14001

Gerealiseerd

Ontwikkeling masterplan ICT voor o.a. update GIS en bedrijfsvoering

Lopende verkenning. Masterplan af te ronden in 2022.

Alert op taakverdeling, samenwerking, opleiding en ontwikkeling

Gerealiseerd. Doorlopende opgave.

Kwaliteit en kwantiteit personeel

Gerealiseerd. Doorlopende opgave.

Medewerkerstevredenheid

Gemiddeld tevredenheidscijfer: 8,2 (‘20). Kwalitatieve gesprekken (‘21).

Innovatie & ontwikkeling | 3.10

Veiligheid | 3.4

Volgen van externe ontwikkelingen

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

Deelname aan kennistafels en betrokkenheid beleidsontwikkelingen
derden

Gerealiseerd

Minimaal aantal incidenten VELIN categorieën 3a en 3b

“Overige incidenten met schade: lichte leidingbeschadiging zonder
uitstroom (cat. 3a) op buisleidingen voor vervoer gevaarlijke stoffen: 3
Overige incidenten met schade: lichte leidingbeschadiging zonder
uitstroom (cat. 3a) op kabels buisleidingen voor niet vervoer
gevaarlijke stoffen: 5
Overige incidenten zonder schade, near misses (cat. 3b): 3”

Herzien inspectieregime en security maatregelen

Gestart, afronding verwacht in 2022.

Herziene Voorschriften LSNed

Actualisatie gerealiseerd, doorontwikkeling gepland in 2022.

Op weg naar een energie neutrale organisatie in 2025

Voortgang gerealiseerd in 2021. Doorlopende opgave.

Tijdelijke beheersmaatregelen ATEX

Gerealiseerd, definitieve maatregelen in 2022 op te stellen.

Ecologisch en bij-vriendelijk beheer van eigen groen

Gerealiseerd. Doorlopende opgave.

Uitvoering calamiteitenoefening

Gerealiseerd

Implementeren van werkprotocol flora en fauna op werkvloer

Concept gereed, implementatie gepland in 2021

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Continu geactualiseerd, lopende zaak.

Duurzaam systeem waterbeheer voor pachtgronden

Gerealiseerd

Doelstellingen 2021

Resultaten 2021

Milieu & Duurzaamheid | 3.11

Doelstellingen 2021

Resultaten 2021
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3.1 Visie en Strategie
De visie en meerjarenstrategie 2018-2021 van LSNed ging in 2021 het laatste jaar

Ontwikkeling nieuwe visie en strategie voor 2022-2027 en

in en is nu op zijn einde, terwijl de externe omgeving van LSNed in rap tempo blijft

uitvoeringsprogramma

veranderen. Door de grote transities komt de modaliteit buisleidingen in beweging. Dit

Sinds 2020 werken wij met adviesbureau Berenschot aan de ontwikkeling van

noopt tot nieuwe rollen van overheid en infrabedrijven. LSNed krijgt hierin een nieuwe

de nieuwe meerjarige toekomststrategie. In dialoog met betrokken overheden,

positie.

havenbedrijven en leidingeigenaren werd in 2021 de context van de externe
ontwikkelingen de kansen en belemmeringen verkend, een passende positie en rol

Buisleidingen dienden tot nu toe primair het belang van industrie en nutsbedrijven,

voor LSNed geformuleerd, alsook een toekomstige koers uiteengezet voor LSNed als

voor transport van bijvoorbeeld aardgas en petrochemische producten en verbinden

organisatie. Voorwaarde in het formuleren van de nieuwe toekomststrategie is dat

vooral de petrochemische clusters in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen,

veilig en ongestoord gebruik van de buisleidingenstraat door huidige klanten wordt

Ruhrgebied. Wij ervaren uit eerste hand de trend dat buisleidingen daarnaast

geborgd, alsook aan de andere vastgestelde kaders en voorwaarden moet worden

ook steeds meer worden ingezet als oplossing voor bredere maatschappelijke

voldaan . De nieuwe visie en strategie is in concept gereed en is ter validatie in de

vraagstukken, zoals gebruik voor transport van transitiestoffen als waterstof en CO2,

eerste helft van 2022 nog eens voorgelegd aan de belangrijkste stakeholders. In april

aanvoer vanaf en naar zee, verbindingen tussen havens en Europese connectiviteit.

2022 wordt de nieuwe strategie in concept vastgesteld door de RvB. Vervolgens wordt
dit concept breed uitgedragen onder de verschillende stakeholders om uiteindelijk te

Daarnaast is er ruimte voor uitbreiding van onze rol én die van de overheid ten aanzien

kunnen komen tot een definitieve versie van deze strategie. Tenslotte zal deze strategie

van het belang van de transportmodaliteit buisleidingen. Zo ontstaat er om ons

van een concreet uitvoeringsprogramma worden voorzien.

heen, o.a. vanuit de overheid, de behoefte dat wij in toenemende mate optreden als
gespreks- en kennispartner op het gebied van de ondergrondse infrastructuur met een
steeds breder maatschappelijk oogmerk.
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Implementatie uitvoeringsgerichte visie en strategie inclusief strategisch
personeelsbeleid
In Q4 van 2021 werd de nieuwe visie van onze organisatie in concept gereed gemaakt.
Voor de uitvoering van een relevante personeelsanalyse was het nodig dat de nieuwe
strategische visie voor LSNed eerst werd uitgewerkt. Immers, het vaststellen van de
benodigde kwantiteit en kwaliteit van ons personeel kan pas worden bepaald op basis
van de nieuwe strategische koers van LSNed voor de komende jaren.
Borging betrokkenheid bij nieuwe strategie door alle medewerkers
Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe visie en strategie vonden wij het waardevol
en belangrijk om onze medewerkers periodiek te informeren over de voortgang van
de strategische visie voor de komende jaren. Tijdens de stakeholderbijeenkomsten,
die onderdeel waren van het ontwikkeltraject, zijn tevens een aantal medewerkers
betrokken geweest.
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3.2 Assetmanagement
Het risico gestuurd plannen en prioriteren van onderhoud aan eigen assets is een

reeds verkend en onderzocht. Dit onderzoek wordt wordt medio 2022 afgerond,

kerntaak van onze organisatie en essentieel voor het borgen van veiligheid van kabels

waarna wij de conclusies van de onderzoeken neerleggen bij het Ministerie van I&W

en buisleidingen. Het is onze doorlopende opgave om het aantal klachten uit onze

en in gesprek gaan over het nader vormgeven van de samenwerking.

omgeving ten laste van het functioneren van onze assets te minimaliseren.
Onder de noemer Assetmanagement 2.0 voorzien wij een efficiënte en effectieve

Implementatie Assetmanagement 2.0

operationele en financiële planning en uitvoering van onderhoudswerken om op

In 2019 werd reeds gestart met de ontwikkeling van een systeem voor risico gestuurd

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

assetmanagement, gebaseerd op Failure Mode, Effect & Criticality Analysis (FMECA1).

functionaliteit.

Tevens zijn kaders vastgesteld voor een geprofessionaliseerde inrichting van de functie
assetmanagement binnen onze organisatie. Het beoogde resultaat is de optimalisatie

Uitwerking onderzoek eigendommen kunstwerken

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

Het eigenaarschap van de objecten is en blijft al jaren een veelbesproken en

systemen. Toepassing van een risicogestuurde methodiek betekent dat onder andere

uitdagend onderwerp voor besluitvorming. Al vaker is in het verleden onderzoek

verbeterd inzicht is verkregen in de huidige staat van onze objecten en de resterende

gedaan naar de eigendomsverhoudingen van de objecten zoals hangduikers, sifons,

levensduur. Voortbouwend op de hoofdlijnen voor een meerjarenprogramma voor

viaducten, leidingentunnels en leidingenbruggen, met name in relatie tot mogelijke

Assetmanagement 2.0, werd in 2020 de beoordeling van de technische staat van

vervanging van kunstwerken in de toekomst.

de kunstwerken afgerond en het benodigde beheer en onderhoud uitgewerkt per
object in een meerjarenplan. In 2021 is vervolgens het strategisch assetmanagement

In 2021 werd een aanvullend juridisch advies ingehuurd om helder te krijgen wat de
positie van LSNed is m.b.t. de bekostiging van vervanging van deze kunstwerken.

Met 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.

1

In de nieuw op te stellen samenwerkingsovereenkomst tussen onze organisatie
en het Rijk in 2022 zal er specifieke aandacht zijn voor het adequaat vastleggen
van de eigendomsverhoudingen en de gevolgen hiervan zijn voor de organisatie,
gerelateerd aan onder andere verzekeringen, beheer en onderhoudsverplichtingen
en gerelateerde kosten. In 2021 hebben wij verschillende scenario’s voor de
samenwerking met het Rijk en de eigendomsverhoudingen vanuit onze organisatie
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plan gereed gemaakt. Deze moet nog worden vastgesteld door de RvB en Technische
Commissie.
Het afronden van het onderzoek naar mogelijke eigendomsverhoudingen tussen het
Rijk en LSNed ten aanzien van de objecten liep in 2021 parallel aan de ontwikkeling
van het strategisch assetmanagement plan. De volgende en laatste stappen voor de
implementatie van Assetmanagement 2.0 is de ontwikkeling van assetmanagement
uitvoeringsplannen, het implementeren van die plannen voor optimaal beheer
en onderhoud en de aanpassing van procedures. Voor het vervolmaken van
Assetmanagement 2.0 moeten de eigendomsverhoudingen en de samenwerking met
het Rijk helder zijn. De implementatie van Assetmanagement 2.0 is daarmee nog niet
volledig gereed.
Afronding meerjarenplan onderhoud objecten
In 2020 werd de technische staat en de restlevensduur van onze objecten reeds
geanalyseerd. De resultaten van de technische inspecties werden daarin vertaald
naar een toestandsrapportage per kunstwerk. Uit deze toestandsrapportages
volgde per object een instandhoudingsplanning, waarna een benodigde beheer en
onderhoudsplanning is uitgewerkt per object. De ontwikkeling van een algehele
technische en financiële meerjarenplanning voor de komende 10 jaar is in 2021 verder
uitgewerkt. In 2022, wanneer de contouren van de samenwerkingsovereenkomst
met het Rijk naar verwachting helder worden, wordt het meerjarenplan afgerond en
opgeleverd.
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3.3 Optimaal beheer en onderhoud
Een ongestoorde ligging van de kabels en leidingen vraagt om de aanhoudende

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

uitvoering van grootschalige beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan onze

volgen als het restrisico op wisselstroomcorrosie (leidinglekkage veroorzaakt door

infrastructurele objecten. Wij streven naar risico gestuurd beheer en onderhoud aan

wisselstroomcorrosie) te bepalen. Tevens kan de beïnvloedingsnulsituatie worden

onze assets om onze huidige klanten nog beter te bedienen en ontzorgen en voor te

bepaald, vooruitlopend op de realisatie van Zuidwest 380kV-oost door TenneT. Na

sorteren op nieuwe aanleg van kabels en leidingen.

realisatie van alle werken in de provincie Noord-Brabant in 2020, zijn in 2021 de

Werken in de buisleidingenstraat is en blijft risicovol. Veiligheid heeft daarom onze

werken in de provincie Zuid-Holland gerealiseerd. De buisleidingen voldoen daardoor

hoogste prioriteit. De Voorschriften van LSNed bieden regels voor veilig werken in de

aan de huidige criteria op het gebied van wisselstroombeïnvloeding conform de

buisleidingenstraat. Het zorgvuldig blijven inspecteren van de buisleidingenstraat en

geldende NEN-normen.

vooral de potentieel risicovolle locaties is hier onlosmakelijk aan verbonden.
De grootschalige beheer- en onderhoudswerkzaamheden zijn in 2021 grotendeels zoals

Uitvoering archeologisch onderzoek Hoogerwaardpolder

volgens planning uitgevoerd.

Het tracé in de Hogerwaardpolder is pas in 2004 aan de buisleidingenstraat
toegevoegd door het Rijk. Een deel van dit tracé ligt in de gemeente Reimerswaal. In

Amoveren Argus security systeem fly-over

dit tracégedeelte moet nog een archeologisch vooronderzoek plaatsvinden voordat

De Fly-over Pernis viel tot voor kort onder de havenbeveiligingswet, waarvoor security

nieuwe leidingen aangelegd kunnen worden. Gelet op de plannen van TenneT om

maatregelen genomen dienen te worden. Eind 2020 is door het bevoegd gezag van

ook hier hoogspanningskabels aan te leggen zullen deze gronden vóór aanleg moeten

Haven van Rotterdam besloten dat de Fly-over niet langer gezien wordt als een haven

worden onderzocht. TenneT heeft in 2021 opdracht gegeven voor de uitvoering van

gerelateerd gebied conform de Havenbeveiligingswet. In 2021 is onderzocht of het

archeologisch onderzoek. De afronding van het onderzoek is verwacht eind 2022. Dan

huidige Argus-systeem kan worden geamoveerd en in hoeverre andere vervangende

zullen tevens de benodigde vervolgstappen duidelijk zijn.

maatregelen noodzakelijk zijn. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek is
het Argus security systeem ontmanteld en worden in 2022 de mogelijkheden voor een
vervangend systeem verkend. Hiermee ligt een direct verband met ons security-beleid.
Afronding fase 3b AC 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
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Uitvoering explosievenonderzoek

Vervanging trappen en leuningwerk en voegconstructies op de fly-over

In de buisleidingenstraat zijn er gebieden die verdacht zijn op de aanwezigheid

Deze werkzaamheden zijn niet uitgevoerd in 2021. Doordat de vervanging van

van niet gesprongen explosieven en daarom nog niet vrijgegeven kunnen worden

beplating werd doorgeschoven van 2020 naar 2021, de voorgenomen grootschalige

voor werkzaamheden. De meeste verdachte gebieden bevinden zich in het gebied

onderhoudswerkzaamheden van Shell op de fly-over en de inzichten die zijn opgedaan

waar TenneT in 2024 zal overgaan tot het aanleggen van tijdelijke en definitieve

in relatie tot de ATEX zonering, is besloten de vervanging van trappen en leuningwerk

hoogspanningskabels en waar Evides een nieuwe leiding gaat aanleggen in 2023.

en voegconstructies uit te stellen. De voorbereidingen starten in 2022.

Dit betekent dat in de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht en
Reimerswaal nog grote gebieden verdacht zijn op het voorkomen van niet gesprongen

Herstel asfalt inspectieweg richting leidingentunnel Hollandsch Diep

explosieven waar nog geen detectieonderzoek heeft plaatsgevonden.

Deze werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd in 2021. Slechte wegvakken zijn
gefreesd en opnieuw geasfalteerd. Het aanbrengen van de kleeflaag zal uitgevoerd

In 2021 heeft het explosievenonderzoek plaatsgevonden ten behoeve van de

worden in het voorjaar van 2022.

verlegging van de DOW leiding in 2022. De verdachte gronden in de gemeente
Halderberge zijn gedetecteerd op de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven en

Inspectie voegconstructies leidingentunnels Oude Maas en Hollandsch Diep

deze zijn waar nodig geruimd.

De voorbereidingen voor het inspecteren van de voegconstructies zijn uitgevoerd in
2021. Omwille van andere activiteiten is de uitvoering doorgeschoven naar de eerste

Vervanging EW-installaties leidingentunnels

maand van 2022. Deze werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.

De spoortunnel Woensdrecht en de leidingentunnel Groene Kruisweg zijn in 2021
voorzien van nieuwe elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties (EW-

Vervanging beplating fly-over

installaties). Deze twee relatief korte leidingentunnels zijn onder andere voorzien van

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

een nieuwe besturingskast, telefonie, ventilatie en vluchtrouteborden.

asbesthoudende beplating is uitgevoerd in 2021.

Vervanging dakbedekking bedieningsgebouw

Vervanging dakbedekking bedieningsgebouw

De dakbedekking van het bedieningsgebouw Schelde Rijn Noord is vervangen. Het dak

De dakbedekking van het bedieningsgebouw van spoortunnel Woensdrecht is

is voorzien van een milieuvriendelijke folie op basis van flexibele polyolefine. Naast de

vervangen in 2021.

dakbedekking is tevens de dakisolatie vervangen.
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Sanering vervuilde grond Wouwbaan

communicatie tussen GIS-applicaties en servers, dienen wij met enige regelmaat

Na een melding van vervuilde grond is de sanering gestart in 2021. Helaas bleek de

upgrades uit te voeren in de GIS-infrastructuur. De update van GeoWeb, de LSNed App

omvang van de vervuilde grond groter dan aanvankelijk gedacht. De aanvullende

en ArcGIS is uitgesteld naar 2022.

sanering is in 2021 voorbereid.
De update van het gehele GIS-systeem is uitgesteld naar het komende jaar omdat,
Ontwikkeling risicomanagement en calamiteitenbeheersing

alvorens een update wordt uitgevoerd, het impact van een dergelijke update op het

Sinds 2020 is de uitwerking van een strategisch risico dossier voor onze organisatie

Master ICT-plan inzichtelijk moet worden gemaakt. Op basis daarvan kan vervolgens

een feit. Wij weten dus goed welke risico’s er zijn en hoe we deze risico’s kunnen

een goed afgewogen besluit worden genomen voor een update of andere oplossing.

beheersen. Conform de procedure updaten wij het dossier regelmatig, vullen deze
aan en scherpen deze aan. Objectiviteit bij het invullen hebben wij geborgd door de

Voorbereiding ontsluitingsweg nieuw Bravis ziekenhuis

inhuur van externe ondersteuning bij het updaten van het dossier tot medio 2021.

In de gemeente Roosendaal gaat een nieuw Bravis ziekenhuis gerealiseerd worden

De strategische risico’s worden jaarlijks gerapporteerd en er wordt gestuurd op de

welke in 2028 de huidige twee locaties in Bergen op Zoom en Roosendaal gaat

beheersmaatregelen. Operationele risico’s zijn buiten scope van dit dossier. Deze

vervangen. In 2021 is een voorontwerp van het wegviaduct over de buisleidingenstraat

worden wekelijks besproken en vertaald in planning voor toezicht op werken van

afgerond en is gestart met het definitieve ontwerp van de overkluizing (wegviaduct)

derden in de leidingenstraat.

over de buisleidingenstraat. De gemeente Roosendaal verwacht dat de realisatie van
de overkluizing begin 2023 zal starten.

Aanpassen procedures/werkprotocollen (o.a. nieuwe omgevingswet)
Reeds in 2020 werd de gedragscode voor de ecologische waarden op de leidingenstraat

Voorbereiding Snelfietspad F58 Roosendaal – Bergen op Zoom

in concept gereed gemaakt. Hiermee trachten we te voorkomen dat overtredingen

Tussen Roosendaal en Bergen op Zoom zal Snelfietspad F58 worden aangelegd. Dit

worden begaan op het gebied van de Wet Natuurbescherming. De aanpassing

snelfietspad zal de buisleidingenstraat kruisen ter hoogte van de Vinkebroeksestraat.

van flora- en faunaprotocollen is in concept gereed. De impact hiervan op onze

Ter hoogte van de Wouwbaan zal het nieuwe snelfietspad worden aangesloten op

taakuitvoering wordt bezien in 2022, waarna een definitieve afronding plaatsvindt.

de bestaande Wouwbaan welke ter hoogte van de buisleidingenstraat hiervoor

Nieuwe procedures en werkprotocollen als gevolg van de nieuwe omgevingswet is nog

gereconstrueerd zal worden. In 2021 heeft LSNed de ontwerpen van de gemeente

niet gereed, omdat de landelijke invoering van deze wet wederom is uitgesteld.

beoordeeld en samen met de gemeente aan de leidingexploitanten toegelicht. De
uitvoering van de werkzaamheden is in de 2e helft van 2022 voorzien.

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
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Voorbereiding fietspad Hoekse Waard
De gemeente Hoekse Waard plant in het buitengebied een nieuw fietspad die deels op
de buisleidingenstraat wordt aangelegd. De afgelopen jaren heeft in het teken gestaan
van nauwkeurige afstemming over de exacte positie van het fietspad tussen LSNed,
de gemeente en de leidingexploitanten. In 2021 is overeenstemming bereikt over de
locatie. In de eerste helft van 2022 wordt het definitieve ontwerp verwacht en een
bestemmingsplan wijziging.
Na aanleg van het fietspad draagt de gemeente het beheer over aan de wegbeheerder
Waterschap Hollandse Delta. Tussen LSNed en de wegbeheerder zullen de nodige
overeenkomsten en zakelijke rechten geregeld moeten worden. Hiervoor moet onder
andere het ministerie van I&W toestemming verlenen.
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3.4 Veiligheid

geregistreerd. Onder de categorie 3B zijn drie meldingen geregistreerd. Deze zijn

Een veilige en ongestoorde ligging van de kabels en leidingen vraagt om de

gemeld aan VELIN. Deze in 2021 geregistreerde aantallen incidenten in de categorie

aanhoudende uitvoering van (grootschalige) beheer- en onderhoudswerkzaamheden

3A en 3B liggen iets hoger dan de voorgaande jaren, maar er is geen sprake van een

ten behoeve van onze infrastructurele objecten. Het creëren en handhaven van veilige

statistisch significante toename. Reeds in 2021 werden de incidenten uitgebreid

(safety en security), gezonde en milieuverantwoorde (arbeids)omstandigheden zijn

binnen onze organisatie geëvalueerd. Het opstellen van een analyse, waarin de

in onze organisatie belangrijke doelstellingen en vormen een vast onderdeel van

oorzaak van de incidenten en beheersmaatregelen inzichtelijk worden gemaakt,

het algemene bedrijfsbeleid. In termen van security zijn wij bovendien gericht op

wordt in 2022 afgerond. Met de Technische Commissie worden verbeteracties en

structureel en continue beveiligen van (digitale) informatie en vitale objecten.

beheersmaatregelen uitgewerkt.

Ernstige incidenten en ongevallen in de VELIN categorieën 1 en 2 zijn in alle gevallen
niet acceptabel. Onze veiligheidsprestatie is een belangrijke indicator voor de

Herzien inspectieregime en security maatregelen

professionaliteit van onze organisatie, het is van essentieel belang voor onze klanten

Adequaat toezicht en inspectie is essentieel voor onze veiligheidsprestatie: het borgen

en het vergroot de aantrekkingskracht van onze organisatie.

van safety en security en het minimaliseren van het aantal incidenten. De security
maatregelen zijn reeds in kaart gebracht. Ten gevolge van de coronapandemie is dit

Nul incidenten VELIN categorieën 1 en 2

nog niet besproken met alle betrokken medewerkers voor een uitvoeringstoets. In

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

2022 staat het optimaliseren van ons inspectieprogramma hoog op de agenda.

2021 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

Herziene Voorschriften LSNed

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

De Voorschriften van LSNed bieden regels voor veilig werken in de buisleidingenstraat.

betrokkenen.

Het zorgvuldig blijven inspecteren van de buisleidingenstraat en vooral de potentieel
risicovolle locaties is hier onlosmakelijk aan verbonden. Aan de hand van nieuwe

Minimaal aantal incidenten VELIN categorieën 3a en 3b

NEN-normen, wet- en regelgeving zijn in 2020 de Voorschriften reeds geactualiseerd.

In de buisleidingenstraat zijn in 2021 incidenten geregistreerd onder de categorie 3A

In 2021 zijn de concept aanpassingen opgenomen. Dit zal in 2022 verder aangepakt

(geringe schade) en 3B (bijna incident). Onder de categorie 3A zijn twee meldingen

worden. Na formele vaststelling door de Raad van Beheer zullen deze Voorschriften
worden doorgevoerd en gecommuniceerd met alle betrokkenen.
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Tijdelijke beheersmaatregelen ATEX

In 2020 werd een RI&E verder geoptimaliseerd op de kunstwerken van de

In lijn met Europese richtlijnen is op de fly-over een tijdelijke ATEX-zonering ingesteld.

leidingenstraat. In 2021 werden, waar nodig, de maatregelen die komen uit de RI&E

De aanwezigheid van isolatieflenzen en een nippel hebben geleid tot het nemen van

opgenomen in de projecten. Als belangrijkste verplichting uit de Arbowet achten wij

de veiligheidsmaatregelen. De toegangsveiligheid is besproken met leidingbeheerders

het essentieel dat de RI&E update is gerealiseerd.

en een extern adviesbureau gespecialiseerd in ATEX. Met behulp van deze tijdelijke

Daarnaast is in 2021 is gestart met een verkenning inzake de noodzaak voor ATEX-

maatregelen creëren we een veilige toegang tot de fly-over. Het plan voor de

classificering van de flyover en zijn op basis van de installatie van nieuwe EW-

definitieve maatregelen wordt in 2022 opgesteld.

installaties in de tunnels nieuwe inzichten in de risico’s voortgekomen. Tot slot, zijn
er nieuwe inzichten ontstaan ten behoeve van de ontruimingsplannen. Deze worden

Uitvoering calamiteitenoefening

aangepast in 2022.

In 2021 zijn een interne en externe table-top-calamiteitenoefening uitgevoerd onder
leiding van adviesbureau in crisismanagement. Dit betrof een calamiteitendag met
het personeel in alle disciplines. Aan de hand van de oefening, waarin een realistische
calamiteit werd nagespeeld ‘op tafel’, hebben wij onze medewerkers voorbereid op
calamiteiten in de praktijk en bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid bij een
calamiteit.
Daarnaast heeft een ontruimingsoefening plaatsgevonden op de fly-over. Samen met
een rescue team zijn hernieuwde inzichten verkregen en de ontruimingsplannen
hierop aangepast.
Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
Vanuit adequaat werkgeverschap houden wij de RI&E voortdurend actueel.
Dit stelt ons in staat om risico’s gestructureerd aan te pakken en de kans op
arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen te beperken. Kortom, door
continue actualisering van de RI&E bevorderen wij gezondheid en veiligheid binnen
ons bedrijf.
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3.5 Stakeholdermanagement
Sterke relaties met klanten en stakeholders in onze omgeving is essentieel voor het

In 2021 beleefden wij opnieuw, onder andere tijdens vele dialogen en

functioneren van onze organisatie en het bewerkstelligen van onze missie en visie,

bijeenkomsten met stakeholders in het kader van onze nieuwe strategie,

nu én in de toekomst. Klanten en stakeholders die meedenken over efficiëntie,

het belang en betrokkenheid van de relaties in onze omgeving. Het was

effectiviteit, veiligheid, innovatie en dienstverlening zorgen voor verbeterde en

een prettige ervaring om met onze regionale en landelijke klanten en

duurzame toegevoegde waarde van onze organisatie. We streven ernaar om

stakeholders na te denken over de toekomst van onze organisatie. Wij

vraagstukken te delen, medestanders te vinden voor initiatieven, vertrouwen op te

zien ernaar uit om de strategie in 2022 in samenwerking met hen tot

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

uitvoering te brengen.
De opbrengsten van LSNed bestaan hoofdzakelijk uit jaartarieven van
leidingexploitanten en het verpachten van de gronden. Het huidig
aandeel aan leidingexploitanten is divers. 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 wij elkaar kunnen versterken.
Instellingen, organisaties of groepen van organisaties die beïnvloed
worden door onze activiteiten en die invloed hebben op onze
organisatie en dienstverlening zien wij 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).
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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 onze directe klanten streven wij ernaar om in ieder geval
eenmaal per twee jaar een bezoek aan hen te brengen. Onze andere stakeholders
willen wij eenmaal per drie jaar bezoeken of wanneer daar specifieke aanleiding voor
is.
In het licht van de verschillende grote transities en klimaatdoelstellingen worden
overige stakeholders steeds belangrijker voor onze organisatie en zien wij een
intensivering van relaties met decentrale en centrale overheden en de energiesector.
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Klantrelaties en bezoeken
We blijven investeren in een goede relatie met onze huidige klanten, zij zijn de
backbone van onze organisatie. Tijdens de klantgesprekken 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 2021 merkten wij opnieuw dat een persoonlijke benadering bijdraagt aan
het uitbouwen van de relaties en uiteindelijk de verbetering van onze dienstverlening.
Ten gevolge van de Corona-pandemie lag het aantal bezoeken in 2021 helaas lager dan
aanvankelijk was gepland.
Jaarlijkse klantendag
Naast de reguliere klantbezoeken organiseren we eens per jaar een klantendag. In
2021 werd de klantendag geannuleerd wegens coronamaatregelen. Nu de maatregelen

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

zijn opgeheven is in het voorjaar van 2022 een dergelijke bijeenkomst gepland. Wij

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

verwachten dat de klantendag, na twee jaar afgelasting, druk zal worden bezocht.

ordening, kruising van dijken, waterbeheer en grootschalige planologische plannen.
Tevens stemmen wij relevante ontwikkelingen, ervaringen en verwachtingen naar

Stakeholderrelaties, bezoeken en bijhouden netwerk hulpverleners

elkaar toe af. Met ons netwerk van wijkagenten, brandweer- en politiecorpsen en

(politie, brandweer)

omliggende veiligheidsregio’s hebben wij in 2021 opnieuw de calamiteitenplannen en

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

gerelateerde taakverdeling afgestemd.

politie, brandweer en de veiligheidsregio’s spreken wij regelmatig in onze dagelijkse
werkzaamheden, bijvoorbeeld wanneer wij meewerken aan haalbaarheids- en

Tot slot ontvangen wij met regelmaat belanghebbende bezoekers voor een rondleiding

innovatieonderzoeken, energieplatformen en -bijeenkomsten, regionale (publiek-

in de buisleidingenstraat. Zo bracht de Commissaris van de Koning van de Provincie

private) initiatieven of in geval van calamiteiten.

Noord-Brabant en de Statenfractie van de VVD Noord-Brabant in september 2021
een werkbezoek aan onze Leidingentunnel Hollandsch Diep. Tijdens de rondleiding is
transport via buisleidingen naast weg, water en spoor uitgebreid aan bod gekomen.
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Meting klanttevredenheid
Door excellente uitvoering van onze kerntaken streven wij naar een hoge
klanttevredenheid. Tijdens periodiek contact met eigenaren en/of beheerders van
de buisleidingen en pachters staan wij stil bij de ervaringen en behoeften over en
weer en de mate van tevredenheid over onze dienstverlening. In 2021 heeft geen
tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder onze klanten. Wel is de balans
opgemaakt op basis van de periodieke klantgesprekken. In 2022 staat opnieuw een
klanttevredenheidsonderzoek gepland.
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. Dit doen we via onze LinkedIn
profielpagina, waarvan het aantal volgers in 2021 is toegenomen van een kleine 500
volgers is toegenomen tot ruim 1.050 volgers. De nieuwe volgers zijn relaties uit de
leidingenwereld, zoals leveranciers, klanten, en aannemers, maar ook werknemers
van de Rijksoverheid en het ministerie van I&W. Wij zijn trots op deze verdubbeling,
die onze organisatie met minimale middelen en maximale inzet heeft behaald. Deze
verdubbeling staat in het teken van toenemende interesse in buisleidingentransport en
toenemende naamsbekendheid van onze organisatie, dit motiveert om ons ook in 2022
opnieuw in te zetten voor communicatie naar onze omgeving.
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3.6 Benutting buisleidingenstraat
Bij de vertaling van onze visie inzake het exploiteren van de buisleidingenstraat gaat

aanpak die uitgaat van de realisatie van (combinaties) van individuele leidingen

het om zowel het behoud van het bestaande als ook het mogelijk blijven maken van

via boringen en een Collectieve aanpak die uitgaat van de realisatie van nieuwe

nieuwe aanleg van kabels en leidingen met als doel een optimale benutting van de

kunstwerken die de aanleg van een groot aantal leidingen kunnen faciliteren. De

buisleidingenstraat.

collectieve aanpak heeft onze duidelijke voorkeur om ook op de langere termijn aanleg
van nieuwe leidingen mogelijk te houden. Wij staan in de startblokken om vanuit het

Ingegeven door de energietransitie zijn in de afgelopen jaren meerdere verkenningen

belang van onze (toekomstige) klanten en de brede maatschappelijke ambities invulling

gestart voor het transporteren van een diversiteit van stoffen via buisleidingen. Zo

te geven aan vervolgstappen in de richting van capaciteitsuitbreiding. In 2022 zullen de

wordt het transport van restwarmte, blauwe of groene waterstof en CO2, maar ook

oplossingsrichtingen en financieringsmogelijkheden worden besproken met het Rijk,

transport van grondstoffen zoals propeen, verkend en werd in 2021 de aanleg van de

alsook gezamenlijk te zetten stappen op de korte termijn.

eerste (hoog)spanningskabels onder de grond voorbereid.
In 2021 zetten wij de lijn van de afgelopen jaren voor een groot deel door, waarbij
we in 2021 specifiek aandacht besteden aan vertaling van de knelpuntenanalyse naar
acties en verwerking van deze analyse in onder meer de meerjarenplanning voor Asset
Management. Tot slot werden onze mogelijkheden en speelruimte om de bezetting van
de buisleidingenstraat te verhogen gedurende het afgelopen jaar in beeld gebracht.
Verkenning opties voor capaciteitsuitbreiding in de leidingenstraat
(aanlegstrategie)
Vele en diverse knelpunten in de leidingenstraat leiden ertoe dat het merendeel
van de (voorziene) aanvragen voor nieuwe aanleg in de buisleidingenstraat niet
gefaciliteerd kan worden. In 2021 is de start gemaakt met de ontwikkeling van
verschillende aanlegstrategieën waarin de dilemma’s en afwegingen rondom mogelijke
oplossingsrichtingen zijn geschetst. In februari 2022 werd het eerste concept
opgeleverd. Er worden twee oplossingsrichtingen onderscheiden: de Individuele
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3.7 Nieuwe aanleg
In 2021 zijn maar liefst zeven nieuwe onderzoeken gestart naar de aanleg van nieuwe
kabels en leidingen. Tevens werden twee nieuwe intentieovereenkomsten en twee
nieuwe exploitatieovereenkomsten getekend.
De hoeveelheid aanvragen, onderzoek en nieuwe kilometers kabel en leiding in de
buisleidingenstraat zijn belangrijke indicatoren voor het toenemende belang van
buisleidingentransport en van onze organisatie.
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 momenteel 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 in totaal twaalf kruisingen
met andere infrastructuur geïdentificeerd als capaciteitsknelpunt, waar de ruimte in
de huidige kunstwerken (op de korte termijn) geen ruimte meer biedt voor nieuwe
leidingen. Door de hoeveelheid nieuwe aanvragen en gestarte onderzoeken hebben
wij in 2021 ervaren dat de knelpunten onze urgente aandacht vereisen. Wij geven
prioriteit om te werken aan mogelijke oplossingsrichtingen voor capaciteitsuitbreiding,
in samenwerking met het Rijk, om de aanleg van nieuwe kabels en leidingen mogelijk
te blijven maken. Hiervoor zijn worden in 2022 verschillende aanleg strategieën
verkend.

LEEUTNECORP
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Nieuwe intentieovereenkomsten

Voorbereiding en uitvoering verlegging DOW buisleiding

In 2021 zijn door LSNed intentieovereenkomsten afgesloten met Air Liquide Industrie

Voor het project ZuidWest380kV-oost heeft TenneT aan DOW verzocht om haar

voor de verlenging van twee aftakkingen en met Gasunie Transport Services voor een

bestaande buisleiding in de gemeenten Roosendaal en Halderberge te verleggen

nieuwe aftakking en het verlengen en aansluiten van een doodlopende aftakking.

naar de buisleidingenstraat. DOW is in 2021 gestart met de voorbereidingen om de
nieuwe leiding medio 2022 aan te kunnen leggen. De verlegging moet eind 2023 zijn

Voorbereiding TenneT project Zuid-West 380kV-oost

uitgevoerd. LSNed bepaalt de ligging van de nieuwe leiding in de buisleidingenstraat en

TenneT gaat voor het project ZuidWest380kV-oost vanaf 2024 een 150kV en 380kV

controleert of ontwerp en aanleg van de nieuwe leiding conform de Voorschriften van

kabelbed aanleggen in de buisleidingenstraat in de gemeenten Reimerswaal,

LSNed worden uitgevoerd.

Woensdrecht en Bergen op Zoom. Van medio 2021 tot medio 2022 voeren diverse
partijen in opdracht van TenneT diverse bodem-, milieukundige onderzoeken uit in

Voorbereiding Delta Corridor (Rotterdam-Venlo-Chemelot)

de buisleidingenstraat onder begeleiding van LSNed. In 2021 is TenneT gestart met

Door zowel het ministerie van I&W als een leidingexploitant is in 2021 een onderzoek

het opstellen van een basisontwerp wat te zijner tijd in de markt zal worden uitgezet

gestart naar de technische en financiële haalbaarheid van de aanleg van een CO2

om daar aanbiedingen voor de uitvoering op te ontvangen. LSNed heeft eind 2021

en waterstofleiding tussen Rotterdam – Venlo – Chemelot (Geleen). De gelijktijdige

zienswijzen ingediend in respons op het inpassingsplan dat tot januari 2022 ter inzage

aanleg van 2 productleidingen wordt tevens onderzocht. Een deel van het tracé is in

heeft gelegen. De verwachting is dat medio 2022 het inpassingsplan formeel wordt

de buisleidingenstraat gelegen. Binnen de buisleidingenstraat zal LSNed de positie

vastgesteld waarna bezwaar gemaakt kan worden bij de Raad van State.

van de leidingen bepalen en controleren of ontwerp en aanleg voldoen aan onze
Voorschriften. De kruising van het Hollandsch Diep is een knelpunt voor dit project

LSNed werkt nauw samen met TenneT aan dit project, beoordeelt de ontwerpen en

omdat er in de bestaande leidingentunnel geen plaats meer is voor nieuwe grote

bekijkt met TenneT hoe de kabels in te passen in de buisleidingenstraat. Aanleg van de

leidingen.

kabels is voorzien vanaf 2024 en duurt mogelijk tot 2030.
Op de korte termijn dient capaciteitsuitbreiding bij deze rivierkruising plaats te vinden
Realisatie vertakking Air Liquide

om deze leidingen in de straat aan te kunnen leggen. Op verzoek van het ministerie

Door Air Liquide wordt een industriële luchtscheidingsinstallatie gebouwd in

heeft LSNed in 2021 meegewerkt, door de inbreng van kennis en expertise op gebied

Moerdijk. De gassen die opgesplitst worden gaan vervolgens per buisleidingen

van buisleidingentransport, aan de uitvoering van verkenningen en onderzoek. Naar

naar de gebruikers. Om dit mogelijk te maken heeft Air Liquide nieuwe aftakkingen

verwachting zal LSNed in de volgende fasen opnieuw haar expertise verlenen. De

gerealiseerd in haar bestaande netwerk in de buisleidingenstraat, het betreft twee

initiatiefnemers hopen de Delta Corridor leidingen in 2026 in gebruik te kunnen

keer een aantal meter aan nieuwe leiding in de buisleidingenstraat, en enkele

nemen.

kilometers erbuiten.
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Onderzoek warmte- en CO2-leiding Osiris Roosendaal en Steenbergen

Voorbereiding en uitvoering Glasvezel Buitenaf: E-Fiber en Delta Fiber

Osiris heeft in 2021 het onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanleg van

Netwerk

warmtetransportleidingen en een CO₂ leiding tussen de vuilverbranding Roosendaal

In 2021 is gestart met de voorbereiding van glasvezelaansluitingen in het buitengebied

en een kassencomplexen nabij Steenbergen en Dinteloord, afgerond. Een klein

in de gemeenten Moerdijk en Hoekse Waard door E-Fiber. De aanleg van nieuwe

deel van het tracé is in de buisleidingenstraat gelegen, tussen de Wouwbaan en de

glasvezelverbindingen in de buisleidingenstraat, én kruisend op de buisleidingenstraat,

Roosendaalsche Vliet. Een SDE++ subsidieaanvraag is ingediend bij het ministerie van

is voorzien in 2022. LSNed bepaalt waar de verbindingen aangelegd kunnen worden en

EZK. Aanleg is, bij gunning van de subsidie, te verwachten in 2023.

voorziet in de contractuele afhandeling.

Voorbereidingen HyWay27 (aanleg nieuw tracé Pernis – Moerdijk)

Voorbereidingen voor aanleg leiding Evides

In 2020 is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de aanleg van een waterstofleiding

In 2021 zijn de voorbereidingen gestart voor de aanleg van een 48 inch

van Rotterdam naar het Hollandsch Diep en van Woensdrecht richting Vlissingen. Dit

ruwwaterleiding tussen de Roosendaalsche Vliet en de Plantagebaan in de gemeente

onderzoek is onderdeel van het landelijke initiatief HyWay27 dat wordt aangestuurd

Roosendaal. Het gaat om een leiding van Evides. De nieuwe leiding zal versneld worden

door het ministerie van EZK, Gasunie en TenneT om de klimaatdoelen in 2030 en

aangelegd. Het ontwerp zal in 2022 worden afgerond. In overleg met Evides wordt

2040 te behalen. Bij een positieve uitkomst van het onderzoek is de aanleg van een

komend jaar de positie van de nieuwe leiding in de buisleidingenstraat bepaald, alsook

nieuwe leiding in de buisleidingenstraat in Zuid-Holland in de periode 2026-2028

de wijze waarop de nieuwe leiding ter hoogte van de spoorweg gekoppeld kan worden

te verwachten, en de aanleg van een nieuwe leiding in het Zeeuwse deel van de

aan de bestaande Opjager Wouw. De wijze waarop de nieuwe leiding en de bestaande

buisleidingenstraat in de periode 2023-2025.

leidingen ter hoogte van de Plantagebaan met elkaar gekoppeld kunnen worden
moet tevens worden bepaald. De passage van de spoorweg is een knelpunt in het

Voorbereiding aftakking Gasunie Keteldiep

leidingtracé omdat de bestaande leidingentunnel onder het spoor vol is. De aanleg zal

De Gasunie plant de realisatie van een aftakking van haar 48 inch aardgasleiding in de

in 2023 plaatsvinden.

gemeente Moerdijk om Shell Moerdijk van hoogcalorisch gas te voorzien. In 2021 is
het definitief ontwerp van de Gasunie beoordeeld. Begin 2022 zal de uitvoering van de
aftakking en het aansluiten van de voormalige Zebra hoog calorische aardgasleiding op
het Gasunienetwerk plaatsvinden.
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3.8 Toezicht & Inspectie
Adequaat toezicht en inspectie is essentieel voor onze veiligheidsprestatie: het
borgen van safety en security en het minimaliseren van het aantal incidenten. Onze
medewerkers zetten in hun dagelijkse werkzaamheden en bij projecten van derden
maximaal in op inspectie en toezicht op veiligheid en beveiliging. Maar 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 onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden. Bij elke KLIC-melding maken
wij een adequate risicoanalyse van de werken. Deze risicoanalyse is belangrijke input
voor de planning en uitvoering van noodzakelijk toezicht en inspectie. In 2021 waren er
593 graafmeldingen (KLIC-meldingen) en 17 calamiteitenmeldingen voor mechanische
graafwerkzaamheden die wij hebben verwerkt en begeleid. Tot slot waren er 314
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 2021 hebben wij voor de verrichting
van 174 verschillende werkzaamheden toestemming verleend.
Uitvoering periodieke inspecties vanuit lucht en auto
In 2021 zijn alle inspecties vanuit lucht en auto conform planning uitgevoerd.
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3.9 Bedrijfsvoering
In het beheer en onderhoud van de buisleidingenstraat streven wij naar operational

Ontwikkeling masterplan ICT voor o.a. update GIS en bedrijfsvoering

excellence. Dit betekent dat wij continu streven naar professionalisering en

In 2020 is gestart met een doorkijk naar de passende ICT-omgeving voor de toekomst

efficiëntieverbetering van onze dienstverlening. Onze organisatie is constant

van onze organisatie. Onderdeel van deze exercitie was de uitvoering van een

in ontwikkeling. Veiligheid, deskundigheid en professionaliteit staan voorop in

hackproef op o.a. de GIS omgeving. In 2021 is met marktpartijen overleg geweest

onze dienstverlening. Wij gaan voor het leveren van kwalitatieve en optimale

over de mogelijkheden en passende oplossingen voor onze organisatie, waaronder

dienstverlening aan onze klanten en stakeholders. Kwaliteit vraagt om inspanning,

doorontwikkeling van het GIS. Gewenste aanpassingen en verbeteringen worden in

maar verdient zich terug. Verder wordt operational excellence bereikt door een

2022 verwerkt in een roadmap ‘het Masterplan ICT’ waarna er een implementatieplan

combinatie van aspecten, zoals het structureel opvolgen van de geldende normen,

gemaakt kan worden.

adequaat risicomanagement, een continu streven naar verbetering en kennis, kunde,
motivatie en inzet van onze medewerkers.

Alert op taakverdeling, samenwerking, opleiding en ontwikkeling
Goed en gekwalificeerd personeel is belangrijk voor een organisatie zoals LSNed, waar

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

veiligheid de hoogste prioriteit heeft. Daarom wordt er gericht aandacht besteed aan

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

het personeelsbeleid met aandacht voor een goede taakverdeling, samenwerking,

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

opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. Naast de collectieve aandacht die

tevredenheid. Omdat wij in 2020 tegen de grenzen van de kritische massa van ons

hieraan wordt gegeven wordt dit tweemaal per jaar besproken met elke medewerker.

personeel dreigden aan te lopen, zijn wij in 2021 met 1 FTE gegroeid.

Tijdens deze gesprekken worden de doelstellingen van de organisatie toegelicht, de
bijdrage aan het behalen van de doelstellingen door eenieder en eventuele benodigde

Hercertificering ISO 9001 en 14001

training en ontwikkeling besproken.

De driejaarlijkse cyclus met betrekking tot de certificeringen liep af in 2021. LSNed is
in 2021 opnieuw gecertificeerd. Bij de inrichting van ons informatiebeveiliginsbeleid

In 2021 zijn twee van onze medewerkers gestart met een HBO-opleiding. Dit betreft

hebben we ons laten leiden door de ISO 27001 norm. Op gebied van

onder andere onze KAM-V coördinator, die is gestart met een HBO-opleiding Hogere

informatiebeveiliging is het beleid in kaart gebracht en vastgelegd. Een zelfde

Veiligheidskunde (HVK), de beroepsopleiding op het gebied van arbeidsveiligheid en

inventarisatie voor Assetmanagement (ISO 55001) is doorgeschoven naar 2022.

arbeidsomstandigheden. Onze Werkvoorbereider Infra en Groen volgt momenteel de
Pipeliner opleiding aan opleidingsinstituut Avans+. Tot slot is door de Controller van
onze organisatie de training Crisismanagement voltooid.
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Kwaliteit en kwantiteit personeel

Tot slot streven wij naar grote betrokkenheid van onze medewerkers in de

Nu er zicht is op de strategische koers van LSNed voor komende jaren, zal in 2022 een

dagdagelijkse werkzaamheden, maar ook bij onze doelstellingen. Zo is het jaarplan

plan worden ontwikkeld om als organisatie verder te groeien in professionaliteit en ons

2021, de prioriteiten en de te bewerkstelligen grote activiteiten aan de medewerkers

ook te ontwikkelen tot de kennispartner in buisleidingentransport en -infrastructuur

toegelicht. Wij ervaren dat dit bijdraagt aan collectieve betrokkenheid bij het geheel

die past bij de strategische ambities van LSNed. Het uitdragen van onze kennis, kunde

aan doelstellingen.

en activiteiten (zichtbaarheid) is hierbij essentieel.
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.
Medewerkerstevredenheid
Wij achten de tevredenheid van onze medewerkers als een two-way street dat begint
met oprechte waardering vanuit directie en bestuur én 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.
Tijdens de functioneringsgesprekken met de medewerkers is stilgestaan bij de mate
van tevredenheid over het werkgeverschap van onze organisatie. In 2021 bleek
opnieuw dat onze medewerkers tevreden zijn. In de coronasituatie hebben wij
specifieke aandacht besteed aan fysieke en mentale welzijn en aan de haalbaarheid
van de thuiswerksituatie. In tijden van strenge coronamaatregelen hebben wij
steeds het overheidsbeleid gevolgd en onze mensen verzocht om datzelfde te doen.
Medewerkers zijn waar nodig voorzien van middelen om thuis hun werk uit te kunnen
voeren.
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3.10 Innovatie & ontwikkeling
Ontwikkelingen zoals de grote transities, klimaatverandering en andere technologische

Deelname aan kennistafels en betrokkenheid beleidsontwikkelingen derden

en maatschappelijke ontwikkelingen worden door onze organisatie op de voet gevolgd.

In 2021 heeft onze organisatie opnieuw bijgedragen aan kennistafels, studies en

De ontwikkelingen fascineren ons. Enerzijds vanuit onze intrinsieke wil om bij te dragen

onderzoeken inzake nieuwe buisleidingprojecten en innovatie. Hieronder is een greep

aan bredere maatschappelijke uitdagingen en anderzijds omdat deze ontwikkelingen

uit de meest toonaangevende activiteiten op dit gebied:

leiden tot een verandering van vraag en aanbod. Hoe precies en wanneer, dat is niet
volledig duidelijk, echter wij willen de toekomst mede vormgeven. Dat is een reden
om mee te denken en te doen aan relevante technologische, maatschappelijke,
economische ontwikkelingen, die raakvlak hebben met onze organisatie.
Betrokkenheid bij discussies op dit vlak is van essentieel belang voor de lange termijn

Ten behoeve van verschillende commissies en werkgroepen in de branche zoals NEN,
NTA, BIG en VELIN, leveren wij onze bijdrage binnen verschillende werkgroepen.
Onderwerpen die hier aan bod komen zijn gerelateerd aan omgevingsveiligheid,
externe veiligheid, omgevingsmanagement, ruimtelijke ordening, kathodische
bescherming en zorgvuldig graven.

planning van 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 een vergrote rol voor ondergronds transport. De Leidingenstraat is als
enabler een noodzakelijke spil in de transities en verhoogt de aantrekkelijkheid van de
Nederlandse economie. Door deelname aan kennistafels en onderzoek en het volgen
van de ontwikkelingen van onze klanten en stakeholders zorgen wij dat we bij het
relevante platformen en gesprekken zijn betrokken en bekijken wij proactief welke
bijdrage wij kunnen leveren en de rol die we kunnen oppakken.
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Er zijn als onderdeel van het strategieontwikkeltraject onder leiding van
adviesbureau Berenschot vier thematafels georganiseerd:
Tafel 1: Bijdrage van buisleidingentransport in de energietransitie v/d industrie Gericht op de verbinding tussen industriële clusters d.m.v. buisleidingentransport.
Enerzijds verkenning toekomstige behoefte binnen de clusters alsmede de verbinding
tussen de clusters.
Tafel 2: Publieke waarden van buisleidingentransport als vierde vervoersmodaliteit Gericht op de maatschappelijke relevantie van buisleidingentransport, als alternatief
voor vervoer over weg, rail of water. We bespraken de maatschappelijke voordelen
op het gebied van ruimtelijke en economische ontwikkeling, leefbaarheid, veiligheid,
bereik en duurzaamheid.
Tafel 3: Toekomstig gebruik van de Leidingenstraat vanuit regionaal perspectief en
initiatieven - Deze tafel richtte zich in de eerste plaats op de diverse kansen om het
gebruik van de leidingenstraat te stimuleren vanuit lokaalregionale sturing.
Tafel 4: Samen veilig en ongestoord de toekomst in - Gericht op de verkenning van
verdergaande samenwerking op het gebied van onderhoud, inspectie en veiligheid
ten behoeve van kwaliteit en efficiëntie. ‘Samen’ betekent ook: samen met lokale
overheden. Het huidige draagvlak voor de Leidingstraat is groot, hoe behouden we dit?
Kennisbijdrage tijdens bijeenkomsten en werksessies aan de ontwikkeling van het
onderzoek de Delta Corridor.
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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. Naast duurzame
energieopwek kopen wij Groene energie in voor de benodigde energie en bestaat ons
wagenpark met name uit elektrische auto’s. Tot slot zetten wij in op behoud van flora
en fauna en ecologisch vriendelijke wijze onderhoud en beheer, tegen aanvaardbare
kosten.
Op weg naar een energie neutrale organisatie in 2025
Voor het behalen van ons doel om in 2025 onze activiteiten energieneutraal te kunnen
uitvoeren, betekent dat wij jaarlijks evenveel energie moeten opwekken als dat we
verbruiken.
De zonnepanelen op het dak van ons kantoor aan de Wouwbaan hebben in 2021 ruim
63.000 KWh opgeleverd. Voor de resterende benodigde energie wordt Groene energie
ingekocht.
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Met de opbrengst van de zonnepanelen werd een uitstoot van 29.315 kg CO2

Dit betekent dat 55% van het energieverbruik op kantoor met zonne-energie is

bespaard. Op een totaalverbruik van circa 186.000 kWh in 2021 (alle aansluitingen

gecompenseerd. Dit was 10% minder dan in 2020, met name door toename in

van onze organisatie) zouden we het aantal panelen met nog circa tweemaal zoveel

energieverbruik en een jaar met minder zonuren dat leidde tot verminderde opbrengst

zonnepanelen moeten uitbreiden om de totale exploitatie energieneutraal te krijgen.

van de zonnepanelen.

In 2022 worden de mogelijkheden nagegaan hoe energieneutraliteit te realiseren is.
Wij zijn er trots op dat onze inspanningen op gebied van duurzaam kantoorbeleid zich
Het totale energieverbruik van het kantoor aan de Wouwbaan in 2021 was 116.510

lonen.

kWh. De laadpalen voor thuisgebruik zijn hierin niet meegerekend. Op basis van de
opbrengst van onze zonnepanelen (63.728 kWh) had ons kantoor een netto-verbruik

OPGEWEKTE ZONNE-ENERGIE
DOOR ZONNEPANELEN OP KANTOOR
AAN DE WOUWBAAN IN 2021

van 52.782 kWh. Ons kantoor was daarmee in 2021 voor 55% energieneutraal.
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In 2021 was de milieubelasting ten opzichte van 2016 nog maar 17%. In 2021 konden

Ecologisch en bij-vriendelijk beheer van eigen groen

we, gelet op de coronamaatregelen, weer vaker naar kantoor én zakelijk naar buiten

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

en dat zien wij terug in de thema’s woonwerkverkeer en zakelijk verkeer. In 2020

een positieve bijdrage te leveren.

betroffen deze nog 47% van de totale milieubelasting en 93,6% van uitstoot van de
totale CO2-equivalenten. In 2021 is het aandeel verhoogd naar respectievelijk 69% en

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

96%. Ook zien we in de meerjarengrafieken dat 2021 hoger uitkomt dan 2020.

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

De zakelijke auto’s zijn nagenoeg allemaal elektrisch, op één auto na. Deze zal in 2022

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

vervangen worden door een elektrische auto. De grootste impact komt echter door de

aangesloten bij het Brabantse bijenwalhalla.

auto’s van het personeel (5,9 ton CO2) die niet elektrisch zijn. Woonwerk kilometers
zijn toegenomen omdat er weer meer op kantoor is gewerkt. Ook is er meer zakelijk

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

gereden met privéauto’s.

Wel is een ander type verharding aangebracht die onkruid minder moet doorlaten.
Voor onkruidbeheersing worden duurzame voertuigen en gereedschappen ingezet.

Qua elektraverbruik is er, zoals reeds werd verwacht, een lichte toename geweest. In

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

de komende jaren wordt bekijken waar nog meer energie bezuinigd kan worden op

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

kantoor.

dat aansluit bij onze kerntaken: het beheer van een veilige voorziening voor
buisleidingen.Wij stimuleren dat pachters zelf maatregelen nemen om de biodiversiteit

Implementeren van werkprotocol flora en fauna op werkvloer

te versterken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om informatieverstrekking en het

Met een werkprotocol waarin onze gedragscode flora en fauna is vastgesteld geven

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

wij duidelijke richtlijnen in termen van tijd en ruimte voor het voorkomen van schade

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

aan beschermde flora en fauna op de buisleidingenstraat. In 2021 is een begin

versterking van de biodiversiteit en een positieve bijdrage aan het landschap,

gemaakt met de implementatie van het werkprotocol op de werkvloer. De aanpak

onderdeel van de onderhoudsovereenkomst die wij hebben afgesloten voor onze

bleek in de praktijk, in de uitvoering van het protocol, niet geheel haalbaar. Om deze

gronden met onze opdrachtnemers.

reden is een second opinion advies uitgevraagd op de aanpak. Deze wordt in Q2 van
2022 opgeleverd. De verdere implementatie is voorzien in 2022. Tevens zullen twee
medewerkers een cursus Ecologie volgen in 2022.

45

Jaarverantwoording - 2021

Duurzaam systeem waterbeheer voor pachtgronden
Onze beheerdoelstelling inzake de gronden is het toekomstbestendig gebruik van de
gronden en een duurzaam systeem voor waterbeheer. In het kader van natte gronden
in Klundert, aan de zuidzijde van het Hollandsch Diep, zijn in 2021 twee percelen op
de buisleidingenstraat voorzien van nieuwe landbouwdrainage. In dit project zijn zoals
gebruikelijk proefsleuven gegraven om de aanwezige kabels en leidingen te lokaliseren.
Deze twee percelen zijn uitgevoerd in navolging van de percelen die zijn gedraineerd in
2020. Als gevolg van werkzaamheden derden kon destijds niet gedraineerd worden. De
werkzaamheden zijn in 2021 volledig uitgevoerd.
Er spelen op dit onderwerp 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 het project bodembeheer wordt in
2022 een integrale aanpak ontwikkeld die uitkomsten zal bieden voor het onderwerp
in de breedte.
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MILIEUBELASTING OVER DE THEMA’S:
Kantoorpapie
MEERJARIGE ANALYSE 2016-2021
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CO -FOOTPRINT OVER DE THEMA’S:
Kantoorpapie
MEERJARIGE ANALYSE 2016-2021
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4 Blik vooruit: 2022
Daarnaast staat het jaar 2022 in teken van vier focusgebieden:
Buisleidingentransport is een belangrijke enabler om de klimaatambities en energie-&

Voorop staat het thema continuïteit van onze operatie. Wij borduren voort op

grondstoffentransitie te realiseren. Nu de transities zich richting uitvoeringsfase

de reeds ingeslagen weg om onze infrastructuur te beheren en te onderhouden

bewegen, beogen wij onze organisatie en onze infrastructuur klaar te maken voor de

binnen de kaders van veiligheid en duurzaamheid die we daar aan gesteld hebben.

(nabije) toekomst.

Daarbij zorgen we dat onze klanten te allen tijde verzekerd kunnen zijn van de
beschikbaarheid van de exploitatie van hun leidingen in onze buisleidingenstraat.

Buisleidingtransport is lange tijd als een private aangelegenheid beschouwd. De

Tevens werken wij een ‘strategie nieuwe aanleg’ uit om de aanleg van nieuwe

organisatie inrichting van LSNed en het bijbehorende mandaat sluiten hierop aan.

buisleidingen, ten dele in kader van de energietransitie, snel en veilig te kunnen

Diverse ontwikkelingen leiden ertoe dat de maatschappelijke meerwaarde van

blijven faciliteren. Tot slot is er specifieke aandacht voor continuïteit van kennis en

buisleidingtransport (en het beheer van de bijbehorende tracés) de laatste jaren

mensen binnen onze organisatie.

echter breder wordt erkend door zowel overheid als industrie. In het licht van deze
ontwikkelingen wil LSNed zich vanaf 2022 meer focussen op het opereren vanuit

Wij willen blijven groeien in onze professionaliteit. Wij voorzien in 2022

een onafhankelijke positie en brede maatschappelijke opgaven, waardoor wij een

specifiek in te zetten op het functioneel evalueren en leren ten aanzien van onze

wezenlijke maatschappelijke bijdrage kunnen leveren aan de grote opgaven op het

kernactiviteiten.

gebied van ruimte, energie, mobiliteit en grondstoffen.
Wij willen de zichtbaarheid van onze maatschappelijke rol vergroten naar onze
De modalshift naar buisleidingen en de ontwikkeling van de Leidingenstraat zijn

omgeving. Het gaat om het zichtbaar maken van onze kennis en kunde, de rol

mobiliteits-en ruimtelijke ontwikkelingen met een bovenregionaal belang. Om deze

van buisleidingentransport en aandacht voor specifieke thema’s als veiligheid en

reden zal in 2022 in dialoog met het Rijk de samenwerking, de eigendomsverhoudingen

onderhoud. In het kader van zichtbaarheid willen wij tevens de transparantie in ons

van de objecten én mogelijkheden voor capaciteitsuitbreiding worden afgestemd en

handelen door middel van communicatie en rapportage verder verbeteren.

onderzocht.
Wij willen het publiek-private karakter van onze organisatie ten volle benutten om
relevante verbindingen te leggen tussen publieke en private stakeholders, met name
in het kader van de energietransitie.
Op grond van de huidige strategieontwikkeling en veranderingen om ons heen zien
wij met vertrouwen uit naar de verdere ontwikkeling van onze organisatie in 2022 en
daarna.
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