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24. Zorg eruoor dat huisaansluitingen van het gasnet zo snel als mogelük
gevectoriseerd worden opgenomen Ín de bedrijfsmiddelenregistratie.

Aanpak
Op moment van de aanbeveling vanuit de OvV waren bij Liander de gasaansluitingen niet
opgenomen in het Bedrijfsmiddetenregister (BMR).

Als eerste stap heeft Liander het proces ingericht dat nieuwe aansluitingen gevectoriseerd in het
BMR opgenomen worden. Door dit proces in te richten komen er geen nieuwe aansluitingen bij
die nog gevectoriseerd dienen te worden. De zogenaamde kraan wordt dichtgezet.

Voor de bestaande aansluitingen, die nog niet waren gevectoriseerd, heeft Liander voor een
risicogerichte benadering gekozen. Als eerste worden de aansluitingen gevectoriseerd waarbij het
risico het hoogst is als deze niet zichtbaar zijn in de gebiedsinformatie die wordt verkregen bij een
graafmelding. Hieronder vallen in ieder geval hoogbouw en complexe bouwwerken met meerdere
aansluitingen. Vervolgens worden alle overige bestaande aansluitingen gevectoriseerd.

Bij de beschreven aanpak zijn de volgende milestones en bijbehorende einddatums van

toepassing:

1 , Kraan dicht, 1-10-201 5 - Nieuwe huisaansluitingen op het gasnet worden gevectoriseerd in
het BMR opgenomen;

2. Hoog-risÍco aansluitingen geTnventariseerd, 31-12-2015 - Bestaande huisaansluitingen op
het gasnet met een hoog risico zijn geïnventariseerd;

3. Hoog-risico aansluitíngen gevectorìseerd, 31-12-2016 - Bestaande huisaansluitingen op het
gasnet met hoog risico zijn gevectoriseerd in het BMR opgenomen;

4. Alle bestaande aansluitingen gevectoriseerd, 31-12-2018 - Alle overige bestaande

huisaansluitingen op het gasnet zijn gevectoriseerd in het BMR opgenomen.

Stand van zaken

ln onderstaande tabel is aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot het
vectoriseren van gas huisaansluitingen.
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28. Gedurende de per¡ode waar¡n huísaansluitschetsen nog apaft moeten worden
aangevraagd, moet de netbeheerder de grondroerder proaetlef lnformeren over
hulsaansluitingen op het gasnet IndÍen een graatmeldlng wordt gedaan in de buurt
van complexe bouwwerken met meerdere aansluitleidlngen,

Aanpak
Bij Liander deed zich de situatie voor dat gasaansluitingen bij complexe bouwwerken met
meerdere aansluitleidingen nog niet waren gevectoriseerd. Vanwege de risicogerichte
benadering bij het vectoriseren van bestaande aansluilingen worden als eerste de
aansluitingen gevectorlseerd, waarbij het risico het hoogst is als deze niet zichtbaar zijn in de
gebiedsinformatie die wordt verkregen bij een graafmelding. Hieronder vallen ook de
aansluitingen bij complexe bouwwerken met meerdere aansluitleidingen.

Stand van zaken
Liander zet er vol op in dat de betreffende hoog risico gasaansluitingen eind 2016
gevectoriseerd zijn opgenomen in het BMR. Hierdoor is het inrichten van een proces, waarbij
de netbeheerder de grondroerder proactief informeert over deze aansluitingen, niet langer
doelmatig, ook gezien de desbetreffende complexiteit, kosten en verelste implementatie
periode. Deze aanpak is afgestemd met SodM.

Liander vertrouwt er op dat met de gekozen aanpak op een adequate wijze invulling wordt
gegeven aan de desbetreffende aanbeveling van de OvV en hoopt u met deze brief tevens
voldoende te hebben gelnformeerd over de stand van zaken.

Met vriendeliJke groet,

N.V.
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