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Enexis heeft reeds in 2011 het besluit genomen om huisaansluitingen te vectoriseren.
In de periode 2011tot en met 2013 zijn in totaal ongeveer 2,6 miljoen elektriciteit en
2 miljoen gas huisaansluitingen gevectoriseerd. Sinds eind 2013 zijn alle
huisaansluitingen op het gasnet direct zichtbaar in de gebiedsinformatie die verkregen
wordt bij een graafmelding en de grondroerder hoeft geen aparte huisaansluitschetsen
aan te vragen. Enexis voldoet ons inziens dan ook aan aanbeveling 2.

2 Aanbeveling 4:
'Verbeter de competentie van de storingsdiensten om rÌsicovolle situaties in
telefonische meldingen van graafschade te kunnen herkennen, Train medewerkers van
de storingsdiensten in het gebruik van bindende uitvraagprotocollen waarmee zij
gevaarsindícaties kunnen identificeren en de melder aanwíjzingen kunnen geven voor
het nemen van passende voorzorgsmaatregelen.'

Uniform uitvraagprotocol - gereed
De regionale netbeheerders hebben samen met Gasunie Transportservices (GTS) het
uitvraagprotocol dat medewerkers op de meldkamers gebruiken, geüniformeerd en in
gebruik genomen. Hierbij gaat het om het stellen van de verdiepingsvragen om risico's
op een gasexplosie beter te herkennen, 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 op 10 december 2015 jl.
Het protocol is in januari 2016 door alle netbeheerders geïmplementeerd en in maart
2016 geëvalueerd. Aanpassing van het protocol bleek niet nodig. Medewerkers vinden
het prettig om met het protocol te werken. in september 2016 wordt het uniforme
protocol opn ieuw geëvalueerd.

Verbeteren competentie van medewerkers - gereed, bedrijven trainen
medewerkers
Bestaande en nieuwe medewerkers worden door de netbeheerders getraind. In de
trainingsaanpak zijn door verschillende netbeheerders verbeteringen doorgevoerd. Het
opstellen van een gezamenlijke trainingsaanpak is nog in behandeling. Er is een
voorstel uitgewerkt door Liander, Stedin en Enexis, dat recent is gedeeld met en wordt
besproken in de Netbeheer Nederland contactgroep Landelijk Storingsnummer.

Nieuwe Meldingscriteria gas - gereed
Al de gasincidenten met een bepaalde impact worden gemeld aan het SodM en het
OvV. Met de oude criteria voor het melden van gasincidenten aan de SodM en OvV
zouden er naar verwachting onnodíge meldingen van incidenten worden gedaan.
In een werkoroen met opzamenliike rlasnefheheerderc KTWA ÇodM cn Ov\/ ziin de' -" J"-

meldingscriteria geëvalueerd 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.
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Concluderend meen ik te kunnen stellen dat Enexis voldoet aan de gemelde
aanbevelingen. Uiteraard blijft onze organisatie het veiligheidsbeleid periodiek
evalueren en bijstellen daar waar dat noodzakelijk wordt bevonden.

Graag vertrouw ik erop u hiermede van dienst te zijn geweest. Mocht u vragen
hebben, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon Marco Poorts (tel 06
50630332) of met ondergetekende.

Ho achtend

Ir. P ermaat MBA
CEO Enex¡s
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