


netbeheer nederland
energie in beweging

het om het stellen van verdiepingsvragen om risico's op een gasexplosie beter te herkennen en te
bepalen welke maatregelen ter plekke moeten worden genomen en om te bepalen of hulpdiensten
ingeschakeld moeten worden.

Het protocol is vastgesteld via Netbeheer Nederland in december 201S. en is te vinden in de bijlage.
Het protocol is in januari 2016 geTmplementeerd door al de netbeheerders. Vervolgens is het in maart
2016 geëvalueerd. Aanpassing van het protocol bleek niet nodig. Medewerkers vinden het prettig om
met het protocol te werken. ln september dit jaar wordt het uniforme protocol opnieuw geëvalueerd.

Verbeteren competentie van medewerkers - gereed, bedrijven trainen medewerkers
De medewerkers zijn door de netbeheerders getraind. ln de trainingsaanpak zijn verbeteringen door-
gevoerd. Het opstellen van een gezamenlijke trainingsaanpak is nog in behandeling. Er is een voor-
stel uitgewerkt door Liander, Steclin en Fnexis wat recent is gedeeld en is besproken met al de rcgio-
nale netbeheerders.

Nieuwe Meldingscriteria gas
Al de gasincidenten met een bepaalde impact worden gemeld aan het SodM en het OvV. ln een
werkgroep met gezamenlijke gasnetbeheerders, KIWA, SodM en OvV zijn de meldingscriteria geëva-
lueerd en herzien om te komen tot een sterk vereenvoudigd proces, zonder afbreuk te doen aan de
kwaliteit van de meldingen. De nieuwe criteria zijn vanaf 1 februari 2016 operationeel en te vinden op

lk vertrouw er op dat de genomen maatregelen zullen bijdragen aan het voorkomen van ongevallen
zoals in Diemen en hoop u hiermee voldoende geTnformeerd te hebben over de stand van zaken.

lk hoop u hiermee voldoende geÏnformeerd te hebben over de stand van zaken

Met vriendelijke groet,

André Jurj

directeur
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lntakescript storingsmeldingen GAS - NBNL V1 .0 [ vastsestetd door de TtS op 1o-12-2o1s]

Vragen aan de melder lnstructie aan de melder Aanvullende actie ¡ntake

hoe deze eruit ziet en hoe deze bediend moet

hoofdk.aah als deze de hæfdkEan na
¡nstdct¡e n¡èt káh vindêh

bihnen?
/ lekkase

Melder aangeven dathi !!l de hoofdkraan moet
sluilen en de (voor)deur/rañen moet openen voor

vent¡latie

Verder n¡et roken, geen vuur en geen elektisch€
âppåraten aanluìÞetten en geen deurbel gebru¡ken

Slu¡t hoofdkraan ãlsnog en/oflaat (voor)deur
openen

v¡ndêh
(voor)deur

Ja, hooldkaa¡ (vooDdeur open

Uitvragen waar gasluchtvåndaån komt e¡
mogelijke oozaak en deze noter€h in hogel¡jke oouaâk, alleen hoteren alÊ melder dit

dhect kan

Noteer locat¡e wåar
mogel¡jke oozaak ¡n opmerk¡ngenveld (indieñ
bekend) Noteer t€lefoonnummer melder b¡¡

opdracht

minder na

Aangeven dat monteurwordt gestuurd bli¡ven
ventile¡en. niet roken, geen vuua en geen

elekt¡sche åpparaten aan/u¡Þefr en
I\relder aangeven dåt deze úìuislbû huis/het pand

moet blijven en bereikbaar moetzijn

Bråhdwôer i¡lormeren van gasluchl en doorgeven
dat VEEL IVENSEN AANI /EZIG + locatie van

gasluchl

Note€r locatie waar gssluchl vândaan komt ¡n

opmerk¡ngenveld en dat de bråndweer ¡s
aangestuurd. Noteer telefoonnúmmer melder bù

opdracht

Aangeven dat de melder het pand moetvedaten en
op veil¡ge af6tand (+50 metêr) moet bl¡iven Pand

geinfomeerd ¡ndien dit nog nid ¡s gedaan.
Aangeven dat monteurwordl gesfuurd

Blijven ventileren, niet rokeh, geen vuur en geen
elekfische apâralen âan/uiÞenen of deurbel

gebruiken Melder aangeven dat deze bij het pand
hoet blÜven en bere¡kbaar moel zi¡n

Brandweer ¡nformeren van gãslucht en looatie van
ga6luchl doorgeven

Noteer locâlie Mar gåslucht våndåan komt in
opmerkinqenv¿ld en dal de brandweer ¡s

aangestuurd Noteer telefoonnhmer melder bij
opdracht

Aangeven dat de melder het pãnd moet
op veilige af6tånd (+i0 heter) moetblijven Pand

moet onhu¡md worden gÉndweerwordt
geinfomeed ¡ndiêñ dit no6 ¡¡êt ¡s gedaan.

Aangeven dat honteur wordt gestuurd

en geen
deurbel

bere¡kbaarhet pånd blijveñ

drukke s[aat, nabij

l\¡elder aangeven dat h¡j op ve¡lig€ aÊtaf,d
moet bli¡ven (+50 meter) en veEoeken oh

omgeving veìlig te ste¡len. Bij voorkeur melder
aanwez¡g bl¡iven op locat¡e en bere¡kbáa¡ z¡jn

Monteurwordt gestuurd Melderuituragen plek
waar gaslucht vandaan komt en wat deze

oonstateefr ter pleåbe

) Veiligstellen is eruoor 2orgeh
¡h gevaar zih (b¡jv ohgeving 'af'2etlen').

Noteer locat¡e waar gaslucht vandaan komt en
moseliike oouaak in opherkinsenveld (¡nd¡en

bekend). Noteer teleloonnuhher melder bij
opdrâcht,

ALS IVELDER = AANNEMER DAN AANGEVEN
DAT AANNEIVER GASLEK NIET MAG PROBEREN

fE DICHÍENA/ERHELPEN EN GEEN ZAND/

er geen hensen

omgev¡ng veilig te stellen. BEndwêer wordt
ge¡nfoñeerd ¡hd¡eh dit hog hiêt is gêdaâh Bij

voorkeur melder aahwezig blijven op localie en
bereikbaar ziin.

ãangeven op

l\,lelder uiMagen plek

moet bl¡Ìven (+50
) Veil¡g6tellen ¡s eNoor zorgen

in gevôar zijn (bùv omgeving "akefreh')

mogelljke oouaak in opmerk¡ngenveld (¡nd¡en

bekend) en dat de brandweer is aangestuurd
Noleer lelefoonnummer melder bû opdrachl.

ALS MELDER = AANNEIVER DAN AANGEVEN
DAT MNNEMER GASLEK NIET ¡,,IAG PROBEREN

fE DICHTEN/VERHELPEN EN GEEN ZAND/

dit script ¡s de m¡n¡male e¡s voor de netbehee¡ders. Netbeheefders zelf mogen noq zelf

Als script n¡et voorschri¡ft dat de brandweer gebeld moet worden, maar je toch twijlelt aan

Als melder iemand ¡s met experl¡se, d¡t expl¡ciet vermelden in het opmerkingenveld en

aanvullende/verd¡epende scr¡pts

veil¡qheid, dan mag altijd de

aanvullende infomatie hierbü

aangestuurd.

Nee,




