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profiel van de 
organisatie

N.V. Continuon Netbeheer (hierna: Continuon) is ontstaan als 

gevolg van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. In 2001 

werden de toenmalige netbeheerders Noord-West Net en EWR 

Netbeheer bij Continuon gevoegd. Continuon was tot 1 juli 2008 

een ‘smalle’ netbeheerder. Dat betekende dat Continuon strate-

gische beleidsbeslissingen nam en de operationele taken zoveel 

mogelijk uitbesteedde aan ‘service providers’. Tot die uitbestede 

werkzaamheden behoorden klantenservice (inclusief meterop-

name en incasso), het opsporen en herstellen van storingen aan 

het netwerk en het uitvoeren van onderhoud, vervangingen en 

nieuwbouw.
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Op 1 juli 2008 verkreeg Continuon het economisch eigendom 

van de netwerken en werd een aantal onderdelen van voorma-

lige service providers geïncorporeerd in Continuon. Sinds  

17 november 2008 leveren wij de diensten aan onze klanten 

niet langer onder de naam Continuon, maar onder de naam 

N.V. Liander (hierna Liander). De nieuwe naamgeving houdt 

verband met de organisatorische splitsing van de Nuon-groep 

in een productie- en leveringsbedrijf en een netwerkbedrijf. 

Liander vormt als ‘brede’ netbeheerder de kern van het nieuwe 

netwerkbedrijf, dat N.V. Alliander (hierna Alliander) heet.

De namen Liander en Alliander komen voort uit het Franse 

woord ‘liaison’, dat ‘verbinding’ betekent. Onze netwerken  

vormen letterlijk de verbinding tussen de productie en het 

gebruik van energie. Bovendien zijn ze onze verbinding met de 

samenleving. Op 17 november 2008 namen wij onze nieuwe 

naam in gebruik en vervolgens informeerden wij stapsgewijs 

onze klanten en relaties hierover.
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liander in één 
oogopslag
Rol netbeheerder 
Liander geeft uitvoering aan de taken die in de Elektriciteits-

wet 1998 en Gaswet zijn neergelegd. Zo houdt Liander op een 

doelmatige, betrouwbare en veilige wijze haar infrastructuur 

in werking en onderhoudt en ontwikkelt zij dit netwerk. Daar-

naast biedt Liander een transparante en non-discriminatoire 

toegang tot haar netwerk tegen kostenreflecterende tarieven. 

Ten slotte faciliteert Liander de werking van de vrije energie-

markt.

De taken die wij uitvoeren vallen binnen het zogenaamde gere-

guleerd domein. Daarnaast worden binnen de Alliander groep 

op verzoek van de klant ook aanvullende diensten geleverd die 

ook in de vrije markt, het zogenaamde vrije domein, aangebo-

den worden. Deze diensten vallen onder de toegestane aanvul-

lende werkzaamheden volgens de Elektriciteitswet 1998 en de 

Gaswet. Deze diensten worden niet uitgevoerd door de netbe-

heerder Liander, maar door organisaties die onder Alliander 

vallen: Liandon of Liandyn.

Doelstelling 
Liander heeft als doel in Nederland de meest vooraanstaande 

netbeheerder te zijn voor elektriciteit en gas en de vrije energie-

markt optimaal te faciliteren. Wij willen dit doen tegen een 

optimale prijs-kwaliteitverhouding, waarbij wij onze diensten 

snel, innovatief en betrouwbaar leveren. Hierbij maken wij 

gebruik van de mogelijkheden die de Elektriciteitswet 1998 en 

de Gaswet ons bieden. Vanuit onze ambitie om continu te ver-

beteren, willen wij een evenwichtige bijdrage aan de groei van 

al onze stakeholders (aandeelhouders, klanten, medewerkers 

en maatschappij) realiseren en werken wij gedreven aan een 

betere samenleving.

wijzigingen  
door overdracht  
110/150 kV  
aan landelijke 
netbeheerder 
elektriciteit 
Overdracht hoogspanningsnet aan TenneT
Op 11 juni 2009  hebben TenneT, n.v. Nuon en Liander een 

overeenkomst ondertekend waarbij Liander haar netten vanaf 

110kV (kilovolt) en de daarbij behorende telecomactiviteiten 

met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 aan TenneT heeft 

verkocht. Het gaat om circa 1.800 kilometer hoogspanningsver-

binding en een aantal transformatorstations in het voorzie-

ningsgebied van Liander. Hoogspanningsnetten die onderdeel 

zijn van een crossborder lease (in Flevoland en een deel van 

Gelderland) zijn niet verkocht.

Overgang netbeheer 110/150 kV
Eerder al, op 1 januari 2008, heeft TenneT het beheer van dit 

net gekregen op grond van de Wet Onafhankelijk Netbeheer. 

Per 23 juli 2009 is ook de daadwerkelijke bedrijfsvoering van de 

netten boven de 110 kV overgenomen door TenneT.  

Locaties

  elektriciteit en gas

  alleen elektriciteit

  alleen gas
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brede netbeheerder 
Netbeheerder Liander is onderdeel van Alliander. De rol van 

Liander is wel anders dan de rol van Continuon als netbeheerder. 

Tot 1 juli 2008 opereerde de toenmalige netbeheerder Continuon 

als een ’smalle’ netbeheerder die opdrachten verstrekte aan een 

aantal serviceproviders. De smalle netbeheerder Continuon 

had ongeveer 260 medewerkers. 

Sinds 1 juli 2008 is Continuon, thans Liander, een zogenoemde 

‘brede’ netbeheerder. Bij Liander werken ongeveer 3.200 mede-

werkers. Liander voert de werkzaamheden uit het Richtsnoer 

Activiteiten Netbeheerders volledig in eigen beheer uit.

De organisatiestructuur van Liander bestaat uit de volgende 

afdelingen:

•	 	Klant en Markt, met als taak de communicatie naar klanten, 

het relatiebeheer en de aansturing van uitvoeringsonderde-

len waarvan de klant dienstverlening ontvangt;

•	 	Assetmanagement, met als taak de beleidsbepaling en 

opdrachtverstrekking ten aanzien van ontwikkeling en 

onderhoud van netten;

•	 	Uitvoering, met als taken de realisatie van netten en aanslui-

tingen, onderhoud en storingen, klantenservice, bestaande 

uit de volgende onderdelen:

 -  Aansluitingen, voor de activiteiten op het gebied van con-

sumentenaansluitingen;

 -  Aanleg, voor de engineering en activiteiten op het gebied 

van aansluitingen en netaanpassingen;

 -  Netmanagement, voor de bedrijfsvoering; 

 -  Netcare, voor onderhouds- en storingswerkzaamheden en 

realisatie van kortcyclische werkzaamheden;

 -  HSEQ, voor de  ondersteuning en richtingbepaling op het 

gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteits-

zorg;

 -  Bedrijfsbureau, voor het ondersteunen van efficiënte en 

effectieve uitvoering van de werkzaamheden binnen Uit-

voering;

 - Logistiek, voor de levering van materialen;

•	 	Infostroom, met als taak de meetdienst voor het kleinver-

bruik en de grootschalige uitrol van slimme meters;

•	 	Klant en Service, met de taken facturering, klantenservice, 

meteropname en uitwisselen van gegevens met marktpartij-

en. In afwachting van het leveranciersmodel is een deel van 

de taken met betrekking tot consumenten uitbesteed aan het 

Customer Care Centre (CCC) van Nuon Energy op basis van  

een dienstverleningsovereenkomst.

De standaard staftaken zijn op basis van een dienstverlenings-

overeenkomst uitbesteed aan Alliander.

Assetmanagement Klant & Markt HRM Financiën, Treasury
 

en Fiscale Zaken

Directievoorzitter

Regulering & MVO

Liandon
 

Liandyn
 

Strategie

Juridische Zaken

Algemene Zaken

Intelligent Netbeheer

Legenda

Blauw: Liander
Groen:  Service Units en 
 stafafdelingen die voor 
 de gehele groep werken
Geel:  Liandyn
Rood:  Liandon

Netmanagement

Logistiek

Bedrijfsbureau

Netcare

Uitvoering

Aanleg

Aansluitingen

HSEQ

Infostroom

Communicatie

Veiligheid & Kwaliteit

Klant & Service

Internal Audit

Inkoop

Shared Services

SAP

Informatie-
management & ICT

Operatie

Alliander organisatie

Alliander organigram.

alliander organisatie
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Voor u ligt het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit voor de elek-

triciteitsnetten in het voorzieningsgebied van N.V. Liander. Dit document 

is opgesteld in het kader van de Elektriciteitswet 1998 en voldoet zowel wat 

betreft indeling als inhoud aan de aspecten die zijn genoemd in de ‘Regeling 

kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas, 20 december 2004’, een  

Ministeriële Regeling uitgegeven door het ministerie van Economische Zaken. 

Met dit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument verschaft Liander toezichthou-

ders, klanten en marktpartijen inzicht in haar visie op de ontwikkelingen 

van de elektriciteitsnetten in het voorzieningsgebied voor de komende 7 jaar. 

Daarnaast willen wij inzicht geven in de wijze waarop wij de kwaliteit en 

veiligheid van de netten waarborgen en verbeteren. Wij  tonen aan dat we 

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en aan de wettelijke ver-

plichtingen voldoen door de elektriciteitsnetten in ons voorzieningsgebied op 

gepaste wijze te beheren. Dit betekent dat wij de distributie van elektriciteit 

verzorgen op veilige, bedrijfszekere en bedrijfseconomisch verantwoorde 

wijze. 

 

Peter Molengraaf

Directeur

voorwoord
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samenvatting

Nu deze transformatie achter de rug is, betekent het niet dat de 

ontwikkelingen stilstaan. In dit Kwaliteits- en Capaciteitsdocu-

ment Elektriciteit 2010 - 2016 geeft Liander inzicht in de wijze 

waarop zij de kwaliteit en veiligheid van de netten waarborgt en 

verbetert en ze deelt haar visie op de ontwikkelingen van de rol 

van elektriciteit in de toekomst en de functie van de netten in 

haar voorzieningsgebied. 

Gericht op de toekomst bereidt Liander haar netten voor op de 

aanstaande transitie naar een duurzame energiehuishouding. 

Er komen duurzame toepassingen waarbij elektriciteit een 

belangrijke rol speelt en de vraag naar elektriciteit toeneemt. 

Bijvoorbeeld door de komst van elektrische auto’s en het toene-

mend gebruik van warmtepompen. Daarbij worden steeds meer 

klanten ook energieproducenten; met name in de tuinbouw is 

een grote opkomst van warmtekrachtkoppelinginstallaties. 

Voor Liander betekent dit dat er meer informatie verzameld 

moet worden en dat de netten klaar moeten zijn voor die grotere 

vraag en voor het terugleveren van energie. Liander zelf spant 

zich intussen in om het netverlies verder te reduceren om de 

uitstoot aan CO2 verder te reduceren.

Om de verantwoordelijke rol van de netbeheerder zo goed  

mogelijk in te vullen en tegelijk de continuïteit, kwaliteit en 

veiligheid te waarborgen, heeft Liander gekozen voor een  

besturingsmodel dat gebaseerd is op doordacht (integraal)  

risicomanagement. Door het expliciet en integraal managen 

van risico’s, versterkt Liander het risicobewustzijn van de  

organisatie en is zij beter in staat beslissingen te nemen voor 

het instandhouden en uitbreiden van de netten, het creëren  

van waarde en het voldoen aan wet- en regelgeving.

In dit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit is 

verwoord hoe Liander haar streven naar een continue hoge 

betrouwbaarheid en veiligheid van de transportdienst in con-

crete activiteiten vertaalt. Zij voert continu relevante verbe-

teractiviteiten en onderzoeken uit om risico’s te vermijden en 

knelpunten op te lossen. De kwaliteitstoestand van de hoofd-

infrastructuur wordt voortdurend geanalyseerd, zodat uitval 

van netcomponenten in de toekomst tijdig gesignaleerd kan 

worden. Jaarlijks ontwikkelt Liander onderhouds- en vervan-

gingsplannen om risico’s die aan geregistreerde kwaliteitsknel-

punten verbonden zijn, te minimaliseren. Hoewel de gemid-

delde leeftijd van netcomponenten toeneemt, toont Liander met 

deze aanpak, in combinatie met nieuwe onderhoudstechnieken, 

aan dat ze het elektriciteitsnet op het gewenste kwaliteitsni-

veau beheert. 

Per deelnet zijn in dit KCD de toekomstverwachtingen en 

oplossingsrichtingen vastgelegd. Hierbij heeft Liander samen-

gewerkt met aangrenzende netbeheerders en de landelijke net-

beheerder. In het investeringsplan ten slotte zijn de projecten en 

maatregelen genoemd, die leiden tot het verminderen en ophef-

fen van risico’s naar aanleiding van capaciteitsknelpunten en 

daarbij rekening houden met de behoefte van de klanten en de 

markt. Bij de investeringen houdt Liander specifiek rekening 

met toekomstige ontwikkelingen; ze investeert niet alleen op 

basis van de huidige netfilosofie, maar ook en juist in nieuwere 

flexibelere en betrouwbaardere netstructuren. 

Het blijven voor Liander als netbeheerder interessante en 

uitdagende tijden. De energiehuishouding wordt complexer in 

combinatie met andere aspecten die grote impact hebben op de 

toekomstige ontwikkelingen van de netinfrastructuur en op 

de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarbij heeft en houdt Liander 

als doel in Nederland de meest vooraanstaande netbeheerder te 

zijn voor elektriciteit en gas en de vrije energiemarkt optimaal 

te faciliteren.

De energiebedrijven in Nederland hebben een turbulente periode achter de rug. 

Een grote operatie was de wettelijk verplichte splitsing (vanaf 31-12-2010) van de 

geïntegreerde energiebedrijven in een netwerkbedrijf enerzijds en een productie- 

en leveringsbedrijf anderzijds. Daarnaast moest het netwerkbedrijf op grond van 

de Wet Onafhankelijk Netbeheer transformeren van een ‘smalle’ naar een ‘brede’ 

netbeheerder. Die transformatie bij Continuon is gepaard gegaan met een naams-

verandering. Sinds 17 november 2008 leveren wij de diensten aan onze klanten 

onder de naam Liander N.V.
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 liander en  
de maatschappij

1.1  inleiding 
Liander staat voor ’een betere samenleving in (de) regio’s 

waarmee we verbonden zijn‘. Deze missie wil Liander 

volbrengen door betrouwbaar te zijn in dienstverlening, 

betrokken te zijn bij alle stakeholders (onze klanten,  

medewerkers, aandeelhouders, toezichthouders en bij  

de maatschappij) en de ambitie te hebben de beste te 

zijn in de sector. 

Met deze drie kernwaarden ‘betrokken’, ‘betrouwbaar’,  

‘de beste’ is Liander zich zeer bewust van haar maat-

schappelijke rol, wij willen ons daarom verder ontwikkelen 

tot maatschappelijk verantwoord bedrijf. Meer informatie 

over de wijze waarop we in 2008 onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid hebben opgepakt, is te lezen in  

het Maatschappelijk Jaarverslag 2008 van Alliander op 

www.alliander.com.

De komende jaren wordt het maatschappelijk verant-

woord ondernemen verder ontwikkeld in samenspraak 

met al onze stakeholders. In dit hoofdstuk wordt een deel 

van de gebieden beschreven waar we ons inzetten om 

zo goed mogelijk invulling te geven aan onze maatschap-

pelijke verantwoordelijkheid in combinatie met onze drie 

kernwaarden.

1.2  duurzaamheid

1.2.1  Ambitie
Een van de belangrijkste onderwerpen van onze maatschappelij-

ke verantwoordelijkheid is duurzaamheid. Duurzaamheid is de 

laatste jaren al als speerpunt van onze organisatie is benoemd.

Liander wil zich verder ontwikkelen tot duurzame netbeheer-

der, waarbij we het begrip duurzaamheid als volgt definiëren: 

’Het voorkomen dat toekomstige generaties nadeel ondervin-

den van het huidig handelen van Liander en het leveren van een 

pro-actieve bijdrage aan de totstandkoming van een duurzame 

energievoorziening in de toekomst’.

De volgende aandachtsgebieden krijgen bij Liander specifieke 

aandacht: ‘vervangen, verwijderen, repareren van milieubelas-

tende componenten’, ‘beperken van netverliezen’ en ‘faciliteren 

van de EnergieTransitie’.

1.2.2   Vervangen, verwijderen, repareren van  
milieubelastende componenten

Delen van onze netten zijn al meer decennia oud. Hierdoor 

komen in onze netten veel diverse componenten en materialen 

voor van verschillende leeftijden.

Wij proberen actief te voorkomen dat onze netcomponenten op 

een niet-acceptabele manier schade toebrengen aan het milieu. 

Dergelijke risico’s worden gereduceerd door deze materialen op 

een economisch verantwoorde wijze te vervangen, te verwijde-

ren of maatregelen te treffen die milieuschade op een andere 

wijze voorkomen.

Duurzaamheid is verder een belangrijke maatstaf bij de selec-

tie van nieuwe producten en diensten die we inkopen.

Zo hebben we een actief beleid om risico’s op SF6-emissies of 

olielekkages te vermijden en onderzoeken we hoe we bedrijfseco-

nomisch verlaten leidingen uit de grond kunnen verwijderen. 

1.2.3  Faciliteren EnergieTransitie
De overheid heeft een strategie ingezet die moet leiden tot een 

duurzame energiehuishouding: de zogenaamde Energie- 

Transitie. Marktpartijen in de energiesector, maatschappelijke 

organisaties en de overheid werken gezamenlijk aan deze ener-

gietransitie. De reden voor deze strategie is meerledig. Energie 

uit fossiele brandstoffen overbelast het milieu, waardoor we op 

zoek moeten gaan naar schonere alternatieven. Daarbij zijn we 

steeds afhankelijker van slechts enkele olie- en gasproducerende 

landen. Die afhankelijkheid vindt Nederland ongewenst. Daar 

komt bij dat olie en gas binnen bepaalde termijn eindig zijn, 

waardoor alternatieve bronnen beter moeten worden benut. 

EnergieTransitie staat voor een traject dat binnen 40 jaar moet 

leiden tot een duurzame energievoorziening waarbij de energie 

schoon is, voor iedereen betaalbaar en beschikbaar, waar en 

wanneer nodig.

Liander heeft in de energietransitie een faciliterende rol.

a. Inpassing decentrale opwek

Op onze middenspanning (MS)-netten hebben we de laat-

ste jaren al ervaring opgedaan met decentrale opwekkers, 

zoals windturbines en ’WarmteKrachtKoppelinginstallaties 

(WKK’s) bij voornamelijk tuinderbedrijven. De dynamiek 

is hierdoor aanzienlijk groter geworden. Wij verwachten de 

komende jaren een aanzienlijke verdere groei in aantallen 

producenten en in opgewekt vermogen.

1
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Daarnaast verwachten we de komende jaren een sterke op-

komst van kleinere decentrale opwekkers, zoals PV-panelen 

(Photo Voltaic, zonnepanelen) en micro-WKK’s die ook op 

huishoudensniveau elektriciteit zullen opwekken. In 2008 zijn 

de regelingen ‘Stimulering Duurzame Energieproductie’ en 

‘Duurzame warmte’ van kracht geworden die deze decentrale 

opwekking verder stimuleren.

De komst van deze energiebronnen heeft invloed op de span-

ning en stroom in de netten, maar ook op bijvoorbeeld de 

veiligheid van onze monteurs bij storingen. Decentrale opwek-

kers kunnen daarnaast helpen om onze netten efficiënter te 

beheren, zoals bij reductie van netverliezen, verlagen van de 

belasting van componenten in het net en daarmee het verlen-

gen van de levensduur van onze infrastructuur.

 

Om dit mogelijk te maken is het nodig dat onze netten slimmer 

worden door deze te transformeren naar zogenaamde ‘Smart 

Grids’, een intelligent en geïntegreerd energiesysteem, inclu-

sief de gebruikers, op elkaar afgestemd en geoptimaliseerd 

wordt. De introductie van ‘Slimme Meters’ is hierin de eerste, 

belangrijke stap. 

b. Nieuwe elektriciteitsvragers

Belangrijk in de EnergieTransitie is energiebesparing en het 

efficiënt omgaan met energie. Warmtepompen en elektrische 

auto’s zijn voorbeelden van energiebesparende technologieën 

die de komende jaren sterk in opkomst komen.

Hierbij wordt elektriciteit gebruikt als energiedrager, als vervan-

ging van gas en bezine of diesel. Dit betekent wel dat er een grotere 

vraag naar elektriciteit zal komen en dat onze elektriciteitsnet-

ten hierdoor in de komende jaren veel meer elektriciteit moeten 

gaan transporteren. Op landelijke schaal valt dit in de komende 

zichtperiode relatief mee, maar lokaal kan dit voor aanzienlijke 

verzwaringen van het elektriciteitsnet zorgen (zoals bij nieuw-

bouwwijken met elektrische warmtepompen). Voor maatschap-

pelijk optimale inpassing in het energiesysteem (productie, net 

en gebruiker) werken we, samen met de andere netbeheerders, 

instituten en universiteiten aan ‘Smart Grids’-concepten.

c. Energiebesparing

Tal van partijen in de samenleving werken aan energiebespa-

ring en CO2-reductie. Liander ondersteunt deze initiatieven 

op verschillende manieren. Zo nemen we het voortouw bij 

innovatieprojecten (pilots) waarin meerdere partijen bij elkaar 

worden gebracht, we realiseren infrastructurele aanpassingen 

om pilots van anderen mogelijk te maken, brengen energie-

verbruik van gemeenten in kaart te brengen en ontwikkelen 

methodieken voor de beoordeling van duurzaamheid van bouw.

1.2.4  Beperken netverliezen
Bij het transport van elektriciteit treedt altijd, dat is natuur-

kundig bepaald, warmteverlies op. Dit noemen we netverliezen. 

Deze netverliezen moeten opgewekt worden door elektriciteits-

producenten. In het kader van energiebesparing is het daarom 

van belang om deze netverliezen te verminderen. Er lopen een 

aantal projecten om manieren te vinden om deze netverliezen 

te verlagen. Hiermee proberen we energiebesparing en daar-

mee ook CO2-reductie te bewerkstelligen. De laatste jaren (sinds 

2005) hebben we onze netverliezen groen ingekocht, om ook op 

deze manier verder aan de duurzaamheid bij te dragen. 

1.3  innovatie

1.3.1  Ambitie
Bij het aanleggen en in stand houden van de elektriciteits-

netwerken houdt Liander rekening met kwaliteit, veiligheid, 

duurzaamheid, kosten en met de service aan de klanten.

Gezien de vele maatschappelijke ontwikkelingen en trends, 

zie paragraaf 5.2.1 (Relevante maatschappelijke ontwikkelin-

gen en trends) en de behoefte om steeds efficiënter te werken, 

spannen we ons in om de verschillende belangen goed en op een 

innovatieve manier te faciliteren. Innovatie is bij Liander dan 

ook een van de pijlers van de organisatie. We geloven daarbij 

dat samenwerking de sleutel is voor noodzakelijke vernieuwin-

gen in onze netten en de rest van de energievoorziening. We 

werken dan ook graag en intensief samen met andere partijen. 

Zo is er veel contact met andere netbeheerders, universiteiten, 

kennisinstellingen en bedrijven in Nederland en we voeren veel 

projecten gezamenlijk uit.

Een actief innovatiebeleid zorgt voor coherentie in de activitei-

ten en voor een goede balans tussen korte en lange termijn. Het 

innovatiebeleid beslaat een zestal innovatierichtingen.

1.3.2  Faciliteren EnergieTransitie
Als netbeheerder willen we proactief de verduurzaming van 

de energievoorziening (de EnergieTransitie) faciliteren. Dit 

betekent onder meer dat we duurzame decentrale opwek, elek-

trische auto’s, warmtepompen en andere nieuwe technologieën 

‘zonder drempels’ willen aansluiten en inpassen.

Om dit op een verantwoorde manier te doen is het belangrijk 

om de impact op onze netten te onderzoeken en eventuele oplos-

singen te ontwikkelen voor knelpunten. Naast knelpunten zijn 

er ook de nodige kansen om het energiesysteem en de netten 

efficiënter of betrouwbaarder te maken. Deze kansen worden 

ook onderzocht en waar mogelijk benut.

1.3.3  Managen van energiestromen 
Binnen de energievoorziening worden de richting van stromen 

en de hoogte van spanningen minder voorspelbaar en minder 

regelbaar. Dit wordt veroorzaakt door de groeiende decentrale 

opwekking die afhankelijk is van onder meer wind en zon.  

Om de balanshandhaving te waarborgen is het nodig om op  

lokaal niveau middelen te ontwikkelen waarmee energie-stro-

men gemanaged kunnen worden. Het managen bestaat uit  

3 stappen: monitoren, analyseren en sturen/regelen.
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Verder zijn we intensief bezig om de kwaliteit van de spanning 

en stroom in de hand te houden. Dit is belangrijk onder meer 

door de komst van decentrale opwek, vermogenselektronica en 

gevoeligere apparatuur bij klanten.

1.3.4  Netcomponenten en systemen
De betrouwbaarheid van onze netten is van essentieel belang 

voor de maatschappij. Tegelijkertijd moet het netbeheer steeds 

kostenefficiënter en duurzamer worden. Daarom ontwikkelen 

we ook technieken voor levensduurbepaling, storingspreventie 

en netuitnutting.

1.3.5  Verhogen van de service
Als netbeheerder zijn we ons ervan bewust dat we voor klanten 

werken. Daarom zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden 

om de service en de kwaliteit voor onze klanten te verbeteren. 

Zo vergemakkelijken we voor klanten het contact met ons door 

bijvoorbeeld toegankelijke internetdiensten te ontwikkelen.

Ook spannen we ons in om aansluitingen steeds sneller te 

realiseren.

1.3.6  Vermindering invloed op de omgeving
Met onze infrastructuur zijn wij fysiek aanwezig in de omge-

ving van mensen. Wij streven ernaar om overlast zoveel moge-

lijk te beperken en te verminderen, uit oogpunt van gezondheid 

en milieu (denk aan SF6-emissie, elektromagnetische velden 

en dergelijke), maar ook om de druk op de openbare ruimte te 

verminderen. Als voorbeeld van dat laatste, ontwikkelen we 

trafohuisjes die beter in de omgeving passen en zoeken we naar 

methodes om de overlast bij de aanleg van tracés te verminde-

ren.

1.3.7  Veiligheid
Veiligheid heeft specifieke aandacht in ons innovatiebeleid. 

Het werken met en het gebruik van gas en elektriciteit heeft 

bepaalde veiligheidsrisico’s. Om de kans op ongelukken van 

medewerkers, klanten en derden zo laag mogelijk te houden, 

zijn we actief op zoek naar middelen en oplossingen om de 

veiligheid te bevorderen.

1.4  klanttevredenheid

1.4.1  Kwaliteit van de dienstverlening
Liander verplicht zich tot een hoge betrouwbaarheid van de le-

vering conform de Wet tot levering van energie. Daarvoor staan 

we 24 uur per dag in contact met onze omgeving. Ons netwerk 

moet voortdurend aan de vraag naar energie kunnen voldoen. 

Dat maakt het noodzakelijk om continu te investeren in onze 

netten om deze up-to-date te houden. Wij houden intensief 

contact met marktsegmenten, gemeenten en regio’s om tijdig 

te weten welke ontwikkelingsplannen er bestaan voor woon-

wijken, industrie of kassengebieden. Deze hebben namelijk een 

forse invloed op de ligging en capaciteit van ons energienet. 

In de dienstverlening aan onze klanten proberen wij een stap 

verder te gaan dan de wettelijke eisen door bijvoorbeeld meer  

gebruiksgemak te bieden. Onze monteurs die klanten bezoeken, 

scoren goed op het gebied van klanttevredenheid. Een gebied 

dat zeker nog aandacht behoeft, is de klachtenafhandeling. 

We maken gebruik van een benchmark, waarin bedrijven zijn 

opgenomen die goed presteren op het gebied van klachtenaf-

handeling.

 

Onze samenleving is maatschappelijk en economisch sterk 

afhankelijk van een betrouwbare energievoorziening. Iedereen 

moet op elk moment van de dag over elektriciteit en gas kunnen 

beschikken. Onze netten behoren tot de betrouwbaarste ter 

wereld. Daarbij heeft veiligheid een hoge prioriteit. Of het nu 

gaat om medewerkers, klanten of om onze omgeving: niemand 

mag gevaar lopen. Wij willen laten zien dat wij betrokken zijn 

bij onze klanten en de maatschappij. Wij zijn dan ook continu 

bezig met de vraag hoe wij onze dienstverlening verder kunnen 

verbeteren. Onze ambitie is om in de ogen van de klant de num-

mer 1 te zijn als het gaat om dienstverlening.

1.4.2  Betrokken bij onze klanten
Om een hoge leveringsbetrouwbaarheid te kunnen realise-

ren, moet het net technisch aan de verwachtingen voldoen. 

Daarnaast willen wij dat onze klanten tevreden zijn over onze 

dienstverlening. Daarom onderzoeken wij elk kwartaal de 

klanttevredenheid.

Uit de onderzoeken in 2008 blijkt dat klanten onze inspannin-

gen waarderen. Van de consumenten en kleinzakelijke klanten 

is 89% tevreden of zeer tevreden over onze dienstverlening. 

Voor grootzakelijke klanten ligt dat percentage op 75. Onze 

grootzakelijke klanten zijn het meest tevreden over de meterop-

nemer en de monteur. Een belangrijk aandachtspunt voor onze 

dienstverlening is het verminderen van het aantal klachten 

en het verbeteren van de klachtafhandeling. Hiervoor is bij 

Liander het verbetertraject ‘Integraal Klantsignaal’ gestart. 

Wij kijken hoe wij het aantal klachten kunnen verminderen 

door klantsignalen zo vroeg mogelijk op te merken en effectief 

op te volgen, zodat er geen klachten ontstaan. Als er toch een 

klacht ontstaat, handelen wij die zo goed mogelijk af. Hiertoe 

hebben wij een ‘Klantenman’, die actief de dialoog aangaat. Ook 

proberen wij van klachten te leren en passen indien nodig de 

processen aan.

Liander neemt bij de bepaling van de uitvoeringstermijn een 

aansluittermijn van 18 weken in acht conform de Aansluit- en 

transportvoorwaarden Gas- RNB, artikel 2.1.1.3. Indien reali-

satie van de aansluiting binnen deze termijn niet mogelijk is, 

informeert de regionale netbeheerder de aangeslotene daarom-

trent met opgaaf van redenen en zo mogelijk met vermelding 

van de termijn waarop de aansluiting wel gerealiseerd kan 

worden. Indien Liander de opdracht voor de aansluiting binnen 

10 werkdagen na de datum van verzending van de aanbieding 

retour krijgt, start de genoemde aansluittermijn vanaf het 
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moment van dagtekening van aanbieding die door Liander is 

verzonden. Indien de opdracht na de genoemde periode van 10 

werkdagen retour komt, geldt het moment van ontvangst daar-

van als het begin van de aansluittermijn.

1.4.3  Klanttevredenheidsonderzoek
Liander, en haar voorganger Continuon, voert sinds oktober 

2005 ieder kwartaal zelfstandig klanttevredenheidsonder-

zoeken (KTO’s) uit. De resultaten van deze onderzoeken laten 

zien hoe verschillende klantgroepen denken over Liander, haar 

imago en de producten. Wij vertalen de bevindingen van elk 

onderzoek naar concrete verbeterplannen.

1.4.4  World Class Customer Management
Wensen en behoeften van klanten ontwikkelen zich. Klanten 

willen steeds meer zaken via internet afhandelen, willen  

betrokken worden bij onderwerpen als de toekomstige  

energievoorziening en stellen steeds hogere eisen aan onze 

dienstverlening. Liander heeft de ambitie om de nummer 1  

in dienstverlening te worden in de ogen van onze klanten.  

Om deze ambitie te realiseren zijn wij begonnen met het  

programma ‘World Class Customer Management’.

Voor 2012 hebben wij de volgende ambitie geformuleerd:

1.  de klant wordt verrast door de innovatieve dienstverlening 

die aan zijn wensen is aangepast;

2.  de klant ervaart geen transportbeperkingen en onderbrekingen.

Met deze ambitie zijn wij in 2008 met een drietal diensten 

gestart. 

Mijn Liander

Mijn Liander is een online dienst voor grootzakelijke klanten. 

Zij kunnen op internet in een beveiligde omgeving zelf hun 

gegevens, facturen en verbruik inzien en wijzigingen door-

geven. Eind 2008 telde deze dienst ruim 3.300 geregistreerde 

klanten, meer dan 20% van het totaal aantal zakelijke klanten. 

Via www.liander.nl kunnen grootzakelijke klanten advies 

inwinnen over bestaande en nieuwe standaardaansluitingen. 

De klant voert onder meer zijn verbruiksbehoefte in en krijgt 

een advies over de meest geschikte aansluiting in zijn situatie, 

inclusief een kostenindicatie.

Digitale facturatie

Klanten in de publieke sector kunnen naar wens voortaan digi-

tale facturen ontvangen. Daardoor kunnen zij hun nota’s snel-

ler en eenvoudiger verwerken en krijgen zij beter inzicht in hun 

energiekosten. Dat is praktisch, omdat klanten uit de publieke 

sector vaak op meer locaties zitten. Liander wil digitale factu-

ratie stimuleren, omdat het verspilling van papier tegengaat 

en een significante kostenbesparing en kwaliteitsverbetering 

oplevert.

Energieatlas (E-Atlas)

Een gemeente kan haar duurzaamheidsdoelstellingen realise-

ren als zij een nauwkeurig inzicht heeft in het energieverbruik. 

Liander heeft deze gegevens vaak op detailniveau voorhanden, 

zodanig verzameld dat aan privacy wetgeving wordt voldaan. 

Voor de gemeenten Nijmegen en Zutphen hebben wij deze 

gegevens gebruikt voor het ontwikkelen van de energieatlas of 

E-Atlas.

De gemeente Amsterdam kreeg een digitale versie. De E-Atlas 

geeft in overzichtelijke grafieken en tabellen het verbruik per 

deelgebied en per economischmaatschappelijke sector weer. 

Voor de genoemde gemeenten is de E-Atlas een handig in-

strument bij het terugdringen van het energieverbruik. Uit 

klantonderzoek blijkt dat veel gemeenten behoefte hebben aan 

deze E-Atlas. Liander zal de E-Atlas verder onder de aandacht 

brengen.
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2  besturingsmodel

2.1  inleiding 

De taken die Liander uitvoert, vloeien voort uit de Elektri-

citeitswet 1998 en de Gaswet. Om te verzekeren dat deze 

taken op een kwalitatief hoogwaardig niveau uitgevoerd 

worden heeft Liander verschillende kwaliteitsborgings-

systemen ontwikkeld. Om een optimale invulling te geven 

aan haar taken is de organisatie van Liander ingericht 

conform het assetmanagement organisatiemodel. Binnen 

dit model heeft Liander de methodiek risicogebaseerd 

assetmanagement ontwikkeld om tot gefundeerde be-

sluitvorming te komen. 

2.2  taken 

De werkzaamheden die wij als regionale netbeheerder uitvoe-

ren zijn de in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet vastgelegd. 

We onderscheiden taken die wij verplicht zijn uit te voeren en 

aanvullende werkzaamheden die door deze wetten zijn toege-

staan.

Verplichte wettelijke taken:

•	 	aanleggen, onderhouden, vernieuwen en beheren van gas- en 

elektriciteitsnetten;

•	 	transporteren van gas en elektriciteit over de door ons be-

heerde netten;

•	 	het daartoe binnen een redelijke termijn beschikbaar stellen 

van voldoende netcapaciteit;

•	 	waarborgen van de veiligheid en de betrouwbaarheid van de 

netten;

•	 	aanleggen, onderhouden, vernieuwen en beheren van aan-

sluitingen op het elektriciteitsnet;

•	 	faciliteren van de geliberaliseerde markt, waaronder:

 - beheren van een aansluitingenregister;

 - in ontvangst nemen van meetdata vanuit een meetbedrijf;

 - dataverwerking voor facturatie door leverancier;

 -  dataverwerking voor door TenneT en GTS uit te voeren al-

locatie en reconciliatie;

 -  dataverwerking voor garanties van oorsprong, certificaten 

en SDE-regeling;

 -  verwerken van berichtenin verband met het door afne-

mers switchen van leverancier, PV-partij of shipper en/

of meetbedrijf en het in- of uithuizen van afnemers op een 

aansluiting;

 -  aanleveren van data voor de leveringszekerheid bij omval-

len marktpartijen.

Toegestane aanvullende taken:

•	 	desgevraagd aanbieden van de meetdienst voor elektriciteit;

•	 	desgevraagd aanbieden van het aanleggen, onderhouden en 

beheren van gasaansluitingen; 

•	 	aanbieden van de meetdienst voor gas;

•	 	inschrijven op een openbare aanbesteding van aansluit-

werkzaamheden bij aansluitingen boven de 10 MVA of bij 

aansluitingen bestemd voor specifieke afnemersorganisaties 

zoals de exploitanten van tractie en openbare verlichting.

2.3   kwaliteitsmanagement- 

systemen

Bij Liander bestaan diverse kwaliteitsmanagementsyste-

men. Deze zijn voor het overgrote deel gecertificeerd. Door het 

vormen van de brede netbeheerder Liander als mede door de 

nieuwe ISO-norm, is er voor gekozen één kwaliteitssysteem 

voor Liander op te stellen en deze (opnieuw) te laten certifi-

ceren. Alle primaire processen van de netbeheerder vallen 

hieronder. Daarnaast zullen kwaliteitssystemen van Alliander 

voor onder andere ondersteunende processen, opnieuw worden 

gecertificeerd. 

Gecertificeerd bedrijfsonderdeel Scope/werkgebied Certificaat

Liander - Assetmanagement Assetmanagement processen. ISO 9001, PAS 55 

Liander Aanleg Aanleggen van energiedistributienetten en installaties ISO 9001, VCA

Liander Aansluitingen Aanleggen van energieleveringsaansluitingen ISO 9001, VCA

Liander NetCare Oplossen van storingen aan en onderhoud 

aan installaties, netten en aansluitingen

ISO 9001, VCA

Liander Logistiek Verzorgen van materieel en materiaal ISO 9001, ISO 14001

Liander Netmanagement Bedrijfsvoeren van energiedistributienetten ISO 9001

Tabel 2.1 Gecertificeerde bedrijfsonderdelen.
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In tabel 2.1 is een opsomming gegeven van de belangrijkste 

(gecertificeerde) kwaliteitsmanagementsystemen voor de pro-

cessen op het gebied van kwaliteit en capaciteit. 

Liander werkt planmatig aan het (opnieuw) certificeren van 

Liander als geheel. Daardoor ontstaat één uniform kwaliteits-

syteem , waar gelijkwaardige kwaliteitssystemen onder zullen 

vallen. Dit resulteert onder meer in uniforme aansturing en 

beheer van werkwijzen. Deze certificering van Liander (waar 

deze processen zijn geprojecteerd) vindt medio 2010 plaats.

Alle genoemde bedrijfsonderdelen krijgen een gelijke structuur 

wat betreft het managementsysteem die door certificaten is 

geborgd. Alle bedrijfsonderdelen die in de tabel genoemd zijn, 

zullen in 2011 gecertificeerd zijn conform ISO 9001 en hun 

gemeenschappelijkheid ontlenen aan het Liander-certificaat. 

Met ingang van 1 januari 2011 committeert  Liander zich ook 

aan een veiligheidsbeheersysteem voor de door haar beheerde 

netten op basis van de norm NTA8120.

2.4   assetmanagement  

organisatiemodel 

Om haar activiteiten optimaal uit te voeren, is de organisatie 

van Liander ingericht conform het Assetmanagement orga-

nisatiemodel. Elke partij in dit organisatiemodel heeft een 

specifieke rol en bijbehorende verantwoordelijkheid.

•	 	De Asset Owner is verantwoordelijk voor het bepalen van de 

met de assets te realiseren doelstellingen/prestaties en voor 

het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde (finan-

ciële) middelen. De directie heeft binnen Liander de rol van 

Asset Owner.

•	 	De Asset Manager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen 

van beleid waarmee de doelstellingen van de Asset Owner 

optimaal kunnen worden verwezenlijkt. Daarnaast zorgt hij 

voor de adequate uitbesteding aan de Service Provider en de 

voortgangsbewaking over de in opdracht gegeven werkzaam-

heden. De afdeling Assetmanagement heeft binnen Liander 

de rol van Asset Manager.

•	 	De Service Provider is verantwoordelijk voor het effectief en 

efficiënt uitvoeren van de door de Asset Manager ontwikkelde 

en door de Asset Owner geaccordeerde maatregelen. 

De rol van Service Provider ligt bij:

•	 de afdeling Uitvoering van Liander;

•	 	en de business unit Liandon B.V.

Tezamen vormen ze de ’uitvoerende bedrijfsonderdelen’.

Liandon B.V. maakt deel uit van het netwerkbedrijf Alliander 

en verricht ook activiteiten in het vrije domein en staat daarom 

los van Liander. In figuur 2.1 is het gekozen organisatiemodel 

grafisch weergegeven. De belangrijkste reden voor het onder-

scheiden van deze rollen is het realiseren van een optimale 

effectiviteit en efficiëntie. Door bij elke interface het formule-

ren van het beleid en het uitvoeren daarvan te scheiden, wordt 

voorkomen dat organisatie-onderdelen hun ’eigen werk‘ gaan 

genereren en/of hun doelstellingen (te) gemakkelijk aanpassen 

aan de feitelijke ontwikkelingen. Daarnaast wordt door de spe-

cialisatie die het gevolg is van deze rolscheiding bewerkstelligd 

dat alle betrokken partijen in hun rol kunnen groeien. 

 2.5   methodiek risicogebaseerd 

assetmanagement 

Het nemen van complexe beslissingen over grote aantallen 

assets die bovendien een zeer grote diversiteit vertonen, vereist 

een geavanceerde besluitvormingsmethodiek om te waarbor-

gen dat de beschikbare middelen (zoals financiën, kennis en 

kunde en managementaandacht) optimaal worden aangewend. 

Het aantal alternatieve bestedingsmogelijkheden is vrijwel 

onbeperkt en de mogelijke alternatieven moeten bovendien 

vanuit verschillende gezichtspunten worden geëvalueerd. Met 

andere woorden: de bijdrage van de mogelijke alternatieven aan 

de bedrijfsdoelstellingen dient te worden bepaald om die alter-

natieven die de grootste bijdrage leveren aan de prestaties te 

kunnen selecteren. Liander past voor het nemen van beslissin-

gen met betrekking tot de allocatie van het beschikbare budget 

de methodiek risicogebaseerde Assetmanagement die conform 

PAS-55 is gecertificeerd. De methodiek bevat in hoofdzaak de 

volgende stappen:

1.  analyseproces: het identificeren, inventariseren en analy-

seren van risico’s die de bedrijfsdoelstellingen van de Asset 

Owner (kunnen) bedreigen, inclusief het bepalen van het 

risiconiveau op basis van het beoordelingskader dat daartoe 

door de Asset Owner is opgesteld. Risico’s worden opgeno-

men in het risicoregister;

Opdrachten

Voortgangs-
rapportage

Asset Owner
Bepaalt doelstellingen:

• Bedrijfswaarden

• KPI’s en doelen

Asset Manager
Vertaalt doelstellingen 

in beleid:

• Effectiviteit

• Efficiëntie

• Voortgangsbewaking 

 uitvoering

Service Provider
Voert beleid uit:

• Operationele efficiëntie
Doelstellingen

Prestatie-
rapportage

Figuur 2.1 Assetmanagement organisatiemodel.
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2.  besluitvormingsproces: het bepalen van mogelijke maatre-

gelen om het niveau van de gevonden risico’s te reduceren en 

het selecteren van een optimale combinatie van maatregelen 

op basis van hun effectiviteit, die aan de hand van de be-

drijfsdoelstellingen wordt beoordeeld waarbij gebruik wordt 

gemaakt van portfolio-optimalisatie. Dit zal leiden tot een 

pakket van maatregelen;

3.  realisatieproces: het uitvoeren van de gekozen combinatie 

van maatregelen door middel van concrete uitwerking, 

opdrachtverlening aan de uitvoerende bedrijfsonderdelen en 

voortgangsbewaking. De realisatie van deze maatregelen zal 

tot gevolg hebben dat de risico’s worden beheerst in overeen-

stemming met de bedrijfsdoelstellingen;

4.  blootstellingsproces: het aangepaste netwerk zal worden 

blootgesteld aan nieuwe toekomstige omstandigheden wat 

weer nieuwe risico’s aan het licht zal brengen.

De methodiek die hierboven is beschreven en in figuur 2.2 

wordt weergegeven, heeft dezelfde doelstelling als het KBS-

systeem zoals dat beschreven is in de Ministeriële Regeling 

Kwaliteit (MR), en is daarom hiermee te vergelijken.

2.6  risicogebaseerd  

assetmanagement  

in de praktijk 

In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk is uiteengezet 

hoe het besturingsmodel binnen Alliander is ingericht en hoe 

dat is afgestemd op de kerntaken. In de volgende hoofdstukken 

volgt een beschrijving van de instrumenten die Assetma-

nagement gebruikt om haar doelstellingen te halen en van de 

daaruit voortvloeiende activiteiten op het gebied van kwaliteit 

en onderhoud. Het gaat om de volgende onderwerpen.

Risicomanagement

Bij Liander heeft het bedrijfsonderdeel Assetmanagement 

de rol van Assetmanager. Hiervoor is het risicomanagement 

ontwikkeld, zoals beschreven in Hoofdstuk 3. Conform het 

risicomanagement worden de doelstellingen met betrek-

king tot de kwaliteit en levering continu bewaakt. Ook wordt 

beschreven op welke manier vanuit dit proces kwaliteit en/of 

capaciteitverbeterende activiteiten gegenereerd worden en hoe 

de samenhang met het activiteitenplan is geborgd. 

Kwaliteit

Gelet op de MR zijn in Hoofdstuk 4 beschreven:

•	 de netbewaking;

•	 de kwaliteitsindicatoren;

•	 de maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging;

•	 het bijbehorende onderhouds- en investeringsplan;

•	 de monitoringsprocedure;

•	 een beschrijving van de componenten van het net;

•	 	een kwalitatieve beoordeling van het net en wijzigingen 

daarin;

•	 	de onderlinge samenhang tussen het in Hoofdstuk 3  

beschreven risicomanagement en de onderhouds- en  

investeringsplannen met betrekking tot vervangingen.

Capaciteit

Gelet op de MR zijn in Hoofdstuk 5 beschreven:

•	 	de raming van de totale behoefte aan transportcapaciteit van 

de hoofdinfrastructuur gas;

•	 	de bestaande en de te verwachten capaciteitsknelpunten met 

de beoogde oplossingsrichtingen;

•	 	het investeringsplan: verzwaringen en uitbreidingen;

•	 	de onderlinge samenhang tussen het in Hoofdstuk 3  

beschreven risicomanagement en de investeringsplannen 

met betrekking tot verzwaringen en uitbreidingen.

Risicoregister Besluitvormingsproces Maatregelen

Analyseproces Realisatieproces

Netwerkperformance Blootstellingsproces Netwerk

Assetmanagement

Service Providers

Figuur 2.2   Procescyclus risicogebaseerd Assetmanagement.
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3 risicomanagement

3.1 inleiding

In het KCD Elektriciteit 2008-2014 is beschreven hoe  

het toenmalige Continuon bezig was met de uitrol van 

risicomanagement binnen Assetmanagement. De uitrol 

van risicomanagement zoals daarin beschreven is afge-

rond en heeft geleid tot de methodiek risicogebaseerd 

Assetmanagement zoals dat later in dit hoofdstuk wordt 

beschreven. Daarnaast is na het verschijnen van het vorige 

KCD ook op Alliander-niveau gestart met risicomanage-

ment, waardoor risicomanagement momenteel op twee 

plaatsen binnen de Liander-organisatie is belegd: 

•	 	bij	de	Alliander	stafafdeling	Risicomanagement.	Deze	

afdeling is onderdeel van de stafafdeling Algemene 

Zaken (zie figuur Alliander organigram op pagina 5) en 

ondersteunt Liander en de andere bedrijfsonderdelen 

op het gebied van integraal en expliciet risicomanage-

ment met als doel het verhogen van het risicobewust-

zijn en uiteindelijk ‘best in class’ risicomanagement. 

•	 	bij	de	Liander	Assetmanagement	afdeling	Extern	&	

Risicomanagement.	Deze	afdeling	zorgt	binnen	Liander	

Assetmanagement (zie figuur Alliander organigram) 

voor het omgevingsbewust en risicobewust ontwikke-

len van Assetmanagement. 

Beide afdelingen werken nauw samen, waarbij de Alliander 

stafafdeling	Risicomanagement	verantwoordelijk	is	voor	de	

consistentie	van	het	werk	binnen	de	afdeling	Extern	&	Risi-

comanagement met het bedrijfsbrede risicomanagement. 

3.2  inbedding  

risicomanagement

Liander streeft naar een hoge kwaliteitsstandaard van het 

Liander Assetmanagementproces. Gedegen, organisatiebreed 

risicomanagement draagt hier sterk aan bij. De directie van 

Liander beschouwt integraal risicomanagement, veelal bekend 

als ‘Enterprise Risk Management’, dan ook als een belangrijk 

onderdeel van haar managementmodel. 

Liander staat voor ’een betere samenleving in (de) regio’s waar-

mee we verbonden zijn‘. Deze missie wil Liander volbrengen 

door betrouwbaar te zijn in dienstverlening, betrokken te zijn 

bij alle stakeholders (onze klanten, medewerkers, aandeelhou-

ders en toezichthouder en de maatschappij) en de ambitie te 

hebben de beste te zijn in de sector. Bij het naleven van de al 

in paragraaf 1.1 (Inleiding) genoemde kernwaarden hanteert 

Liander een viertal strategische doelstellingen. Liander wil:

•	 	dé natuurlijke partner zijn in de ontwikkeling en uitvoering 

van het energiebeleid;

•	 	innovatief en gedreven werken aan een betere samenleving;

•	 	de nummer 1 dienstverlener zijn in de ogen van de klant;

•	 	een robuuste, maarschappelijk en economisch verantwoorde 

investering zijn.

In relatie tot deze doelstellingen hanteert Liander specifiek 

voor haar investeringsbeslissingen een 7-waardenmodel. Deze 

bedrijfswaarden zijn: Kwaliteit; Service; Imago; Financieel; 

Veiligheid; Duurzaamheid/milieu en Wet- en regelgeving. 

•	 	‘Kwaliteit van de diensten’ bevat kaders voor de aansluit-

functie, transportfunctie, meetfunctie en marktfacilite-

ringsfunctie;

•	 	‘Service’ bevat kaders voor de klantfunctie en alle klantcontacten;

•	 	‘Imago’ bevat kaders voor het gewenste beeld over Liander bij 

haar stakeholders;

•	 	‘Financiën’ bevat kaders voor de financiële prestaties van Liander;

•	 	‘Veiligheid’ bevat kaders voor de gezondheid van medewer-

kers en derden;

•	  ‘Duurzaamheid/milieu’ bevat kaders voor de prestaties van 

Liander die de maatschappij belasten en/of verlichten;

•	 	‘Wet- & regelgeving’ bevat kaders voor het beïnvloeden van, 

omgaan met en voldoen aan (voorgenomen) wet- & regelge-

ving, inclusief regulering.

Ten aanzien van besluitvormingsvraagstukken binnen Asset-

management worden de bedrijfswaarden van Liander onder-

ling gewogen binnen de kaders van wet- en regelgeving. De 

bedrijfswaarde wet- & regelgeving is een randvoorwaarde voor 

een verantwoorde bedrijfsvoering en is derhalve niet vertaald 

naar een weegfactor in het risicomodel van Assetmanagement. 

In paragraaf 3.5 (Assetmanagement risicomanagement proces) 

worden de uitgangspunten en het proces van de weging nader 

uitgelegd. 

3.3 risicomanagement beleid

Door het expliciet en integraal managen van risico’s, versterkt 

Liander het risicobewustzijn van de organisatie en is zij beter 

in staat beslissingen te nemen aangaande het instandhouden 

en uitbreiden van de netten, het creëren van waarde en het  

voldoen aan wet- en regelgeving. Het risicomanagementbe-

leid is van toepassing op de bedrijfsactiviteiten, van top- tot 

procesniveau binnen Liander, die betrekking hebben op het 

realiseren van de strategische, operationele, rapportage en 

compliance doelstellingen. Het beleid maakt deel uit van het 

Alliander Governance Manual dat reguleringen, richtlijnen en 

procedures bevat die relevant zijn voor de gehele organisatie.
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3.3.1  Taken en verantwoordelijkheden
Bij Liander zijn de taken en verantwoordelijkheden voor het 

managen van risico’s ingericht conform het ‘Three Lines of 

defence’-model. De eerste verdedigingslinie bestaat uit het (lijn)

management. Het management is primair verantwoordelijk 

voor het managen van risico’s en voert dagelijks impliciet en 

expliciet werkzaamheden uit aangaande het beheersen en/of 

accepteren van risico’s. De Alliander stafafdeling Risicoma-

nagement vormt de tweede verdedigingslijn. Deze stafafde-

ling ondersteunt het management met het uitzetten van de 

risicomanagementstrategie, het beleid en de werkzaamheden 

en ziet toe op de implementatie, met inbegrip van een adequate 

risicobeheersing. Ten slotte vormt Internal Audit de laatste 

verdedigingslijn. Internal Audit en de externe accountant zijn 

geen onderdeel van het primaire proces en geven een onafhan-

kelijke zekerheid aan de directie van Liander ten aanzien van 

de beheersing van risico’s. De bevindingen van de externe  

accountant worden opgenomen in een Management Letter.  

Binnen Assetmanagement is eveneens sprake van een driede-

ling van taken en verantwoordelijkheden, die elkaar aanvullen 

en corrigeren. De verantwoordelijkheid voor het identificeren, 

beoordelen en beheersen van risico’s ligt primair bij het lijn-

management. Dit betreft met name het lijnmanagement van 

de afdelingen die de uitvoerende bedrijfsonderdelen aansturen 

(Realisatie en Hoogspanning). Daarnaast verzamelen de drie 

centrale afdelingen (Planning & Analyse, Beleid en Extern & 

Risicomanagement) vanuit hun werkveld de risico’s en maken 

zij doorsneden van de risico’s zoals voornoemde afdelingen 

die rapporteren. De afdeling Extern & Risicomanagement 

bewaakt tot slot het proces rond risicomanagement, analyseert 

zowel procesmatig als inhoudelijk de knelpunten en risico’s en 

rapporteert over het proces en de risicopositie. Op deze manier 

is sprake van een tweede terugkoppeling, naast die vanuit de 

centrale afdelingen.

3.3.2  Kwaliteit risicomanagement beleid
De Alliander stafafdeling Risicomanagement evalueert perio-

diek de kwaliteiten toepasbaarheid van het risicomanagement 

beleid. Hierbij is het van belang dat het risicobeleid in overeen-

stemming is met de strategische doelen en de risicobereidheid 

van de organisatie. Maandelijks komt het ‘Risicomanagement 

Committee’ bijeen met onder meer als doel het Directie Team 

van Alliander te verzekeren dat het risicobeleid en de procedu-

res effectief en adequaat worden bewaakt en afgedwongen.

3.4   risicomanagement  

raamwerk

Liander hanteert een risicostrategie voor het realiseren van de 

vier strategische doelstellingen, het naleven van de (kern)waar-

den en het gefundeerd nemen van beslissingen. Uitgangspunt 

van deze risicostrategie is dat het nemen van risico’s binnen de 

vastgestelde risicobereidheid valt en in lijn is met de potentiële 

bedrijfsopbrengsten. 

Deze risicostrategie is vertaald in het risicoraamwerk die  

gebaseerd is op de praktijk en theorie. Het is van belang op  

te merken dat Liander risicobeheersing toepast vanuit een pro-

actieve insteek en een op de omgeving anticiperend perspectief 

in plaats van uitsluitend vanuit historisch perspectief.

Het Liander-generieke risicomanagement proces 
bestaat uit 7 stappen:

1.   vaststellen van de uitgangspunten en doelstellingen;

2.   risico-inventarisatie en -analyse (I): identificeren van risico’s 

die een mogelijke impact hebben op het realiseren van de 

doelstellingen;

3.   risico-inventarisatie en -analyse (II): beoordelen van risico’s 

door middel van het bepalen van de mogelijke impact en kans 

van optreden;

4.   bepalen risicobehandeling: vaststellen op welke wijze risico’s 

worden beheerst en welke maatregelen noodzakelijk zijn om 

de risico’s al dan niet verder te reduceren;

5.   ontwerpen en testen van de beheersmaatregelen;

6.   bewaken en rapporteren van de werking van het risicoma-

nagementproces;

7.   evalueren en verbeteren van het proces. 

Figuur 3.1 Generiek risicomanagement proces.
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3.4.1  Onderdelen van het raamwerk
Het raamwerk bestaat uit de risicomanagement infrastructuur 

en het risicomanagement proces. 

De infrastructuur bestaat uit de volgende onderdelen:

- risicomanagement beleid;

- risicotaal (begrippenkader);

- taken en verantwoordelijkheden;

- risicorapportage;

- risicomanagement technologie.

Het Liander-generieke risicomanagement proces bestaat uit 

7 stappen, zie figuur 3.1.

3.4.2  Risicobereidheid
De risicobereidheid vormt een kader voor de activiteiten van 

Liander en geeft aan welke risico’s tot op welk impactniveau 

acceptabel zijn voor Liander. Het betreft het netto-risico dat 

overblijft nadat maatregelen zijn genomen. De risicobereidheid 

is bij Liander vertaald naar de impactwaarde van een risico. Dit 

houdt in dat alle risico’s, geïdentificeerd vanuit de bedrijfsdoel-

stellingen en waarden, zoveel mogelijk financieel gekwantifi-

ceerd worden. Risico’s worden beoordeeld op de impact en kans 

dat het risico zich voordoet. 

De waarde van de risico’s die uit de risicobeoordeling naar voren 

komt, wordt weergegeven in een risicomatrix. De risicobereid-

heid van Liander schept het kader voor de schaalindeling die 

voor de impact wordt gebruikt. De impactschaal geeft de kosten 

van risico’s weer over een periode van de komende 5 jaar. De 

waarschijnlijkheid is uitgedrukt in een percentage dat de  

mogelijkheid aangeeft dat het risico zich binnen de komende 

12 maanden voordoet. Aan de hand van een kleurindeling in  

de matrix wordt de urgentie van de risico’s weergegeven.  

Deze Liander risicomatrix (figuur 3.2) wordt gebruikt als 

rapportagemiddel.

Assetmanagement gebruikt een risicomatrix als beslismiddel 

om besluitvormingsvraagstukken mee af te wegen, waarover 

meer in paragraaf 3.5 (Assetmanagement risicomanagement 

proces). De Alliander stafafdeling Risicomanagement en de 

afdeling Extern & Risicomanagement binnen Assetmanage-

ment dragen zorg voor de consistentie tussen beide matrices. 

Paragraaf 3.5.2 (Risicomatrix) toont de relatie tussen beide 

matrices. 

3.4.3  Risicorapportages
Geïdentificeerde risico’s en vastgestelde beheersmaatregelen 

worden opgenomen in een risicoregister die dient als middel 

voor:

- het registeren van risico-informatie; 

- het monitoren van risico’s en bijbehorende acties/maatregelen;

-  het genereren van risicorapportages als stuurinformatie voor 

het management.

Periodiek rapporteren de bedrijfsonderdelen van Liander de 

belangrijkste uitkomsten aan het Directie Team van Alliander. 

De Alliander stafafdeling Risicomanagement draagt zorg voor 

de consolidatie en geeft per kwartaal een risicorapportage af. 

De risicorapportages vormen een bijlage bij de periodieke Letter 

of Representation (LOR) en bieden stakeholders transparantie. 

Aanvullend geven de directeuren van Liander jaarlijks intern, 

en het Directie Team van Alliander jaarlijks extern, een 

‘Statement on Business Control’ (SoBC) af. In dit statement 

verklaart iedere directeur over de mate van ’In Control‘-zijn 

voor de taken/werkzaamheden waarvoor hij of zij verantwoor-

delijk is. In de SoBC wordt een risicoparagraaf opgenomen. 

Zoals in paragraaf 3.5 (Assetmanagement risicomanagement 

proces) wordt beschreven, maakt Assetmanagement gebruik 

van een Knelpuntenregister (KPR) voor het registeren van 

de knelpunten en generieke (asset gerelateerde) risico’s. De 

knelpunten worden ingevoerd door de assetspecialisten, die 

direct met de specifieke bedrijfsmiddelen van doen hebben. De 

generieke (assetgerelateerde) risico’s worden door de afdeling 

Extern & Risicomanagement in beeld gebracht. Deze afdeling 

rapporteert binnen Assetmanagement over de vullingsgraad, 

de verwerking en de inhoud van de knelpunten en generieke 

risico’s. Waar nodig rapporteert de afdeling Extern & Risi-

comanagement toprisico’s en/of bedrijfsbrede risico’s aan de 

Alliander stafafdeling Risicomanagement ten behoeve van het 

Alliander toprisicoregister.

Figuur	3.2	Liander	Risicomatrix.
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3.4.4  Implementatie
Voor de praktische invulling van de generieke processtappen 

hebben de bedrijfsonderdelen een ruime mate van vrijheid bin-

nen de gestelde kaders. Het uitgangspunt is dat de uitkomsten 

en het proces voldoen aan de minimale kwaliteitseisen binnen 

het risicomanagement raamwerk. In paragraaf 3.5 (Assetma-

nagement risicomanagement proces) is het specifieke proces 

van op Assetmanagement gebaseerde risicomanagement 

omschreven.

3.4.5  Monitoren en reviewen
De risicomanagement rapportages zijn integraal opgenomen 

in de planning & control-cyclus. De gestructureerde planning 

& control-cyclus van risicomanagement binnen Liander is 

gebaseerd op het ‘Plan–Do–Check–Act’-principe. De opgeleverde 

risicomanagement rapportages van de geselecteerde bedrijfsonder-

delen worden besproken in de maandelijkse business reviews.

3.4.6  Continu verbeterproces
Risicomanagement bij Liander is een continu proces, waarbij 

ontwikkelingen plaatsvinden volgens  een groeimodel. Door 

het verhogen van het risicobewustzijn zullen de uitkomsten 

van het risicomanagement proces stapsgewijs verbeteren. 

Het lijnmanagement, de Alliander stafafdeling Risicoma-

nagement, de afdeling Extern & Risicomanagement binnen 

Assetmanagement en Internal Audit geven expliciet invulling 

aan deze groei. De uitkomsten worden kritisch geanalyseerd op 

verbeterpunten die vervolgens opgepakt worden om het risico-

management binnen Liander te optimaliseren. 

3.5   assetmanagement risico-

management proces 

Assetmanagement geeft binnen het gestelde raamwerk voor 

risicomanagement invulling aan het risicomanagementproces. 

Het proces is grafisch weergegeven in onderstaande figuur en 

geeft aan hoe het analyseproces en besluitvormingsproces zijn 

ingevuld en samenhangen. 

Binnen het Assetmanagement risicomanagement proces on-

derscheiden we drie niveaus van risicomanagement: de direct 

aan specifieke bedrijfsmiddelen gekoppelde risico’s (intern 

’knelpunten‘ genoemd), de meer algemene risico’s die de in-

frastructuren bedreigen (intern ’generieke (asset gerelateerde) 

risico’s‘ genoemd) en de risico’s die meer bedrijfsonderdelen van 

Liander treffen (intern ’bedrijfsbrede risico’s‘ genoemd). Alle 

drie de risiconiveaus doorlopen separaat de vervolgstappen van 

de risicomanagementcyclus. Het managen van bedrijfsbrede 

risico’s vergt de gezamenlijke inspanning van de verschillende 

bedrijfsonderdelen van Liander. Knelpunten en generieke  

(asset gerelateerde) risico’s worden binnen Liander Assetma-

nagement beheerst. Deze paragraaf geeft voor ieder van de  

drie niveaus aan hoe er invulling is gegeven aan de 5 stappen 

uit figuur 3.3 aan de hand van de hierna beschreven uitgangs-

punten.

Risico-
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& risicoanalyse

Ontwerpen 

en bepalen 

beheersmaat-

regelen/beleid

Implementeren

beheersmaat-
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Rapporteren Evalueren

Voortgang en kwaliteit uitvoering

Kwaliteit van beleid

Bijdrage beleid aan risicoreductie

Liander generiek risicomanagement proces

Assetmanagement risocomanagement proces

Figuur 3.3 Samenhang risicomanagement processen binnen Liander.
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3.5.1  Uitgangspunten risicoanalyse
Zoals in paragraaf 3.2 (Inbedden risicomanagement) beschre-

ven, worden binnen Assetmanagement de bedrijfswaarden van 

Liander, binnen de kaders van wet- en regelgeving, onderling 

gewogen ten behoeve van besluitvormingsvraagstukken. 

Hierbij geldt dat bij elke bedrijfswaarde een zo goed mogelijke 

representatieve indicator is gezocht. Deze indicator vormt per 

risico een maatstaf voor de weging van de risicoconsequenties. 

De indicatoren ten behoeve van de risicoweging zijn in tabel 3.1 

gedefinieerd.

De indicatoren worden nader gekwantificeerd in paragraaf 

3.5.2 (Risicomatrix). De maatstaven voor de bedrijfswaarden 

zijn onderling zodanig ingericht dat de perceptie van een be-

paald consequentieniveau vergelijkbaar is bij de verschillende 

bedrijfswaarden. Zo is de weging ‘Hevig’ voor een risico met 

milieuconsequenties te vergelijken met de weging ‘Hevig’ voor 

de kwaliteit van de levering, voor de financiële consequenties 

of voor de veiligheidsconsequenties. Bij de onderlinge verhou-

dingen tussen de maatstaven heeft Assetmanagement zich 

laten leiden door wat in de sector en aanverwante sectoren, in 

binnen- en buitenland, gebruikelijk is.

3.5.2  Risicomatrix
Omdat de zwaarte van een risico een functie is van het effect  

(de consequentie) en de waarschijnlijkheid (de kans) dat de  

gebeurtenis kan plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt van een  

risicomatrix om de zwaarte van een risico te wegen. De indicatie 

van de zwaarte is gekoppeld aan de wijze waarop de organisatie 

met het risico dient om te gaan. Zo betekent de indicatie ‘Zeer 

Hoog’ (ZH) dat men onmiddellijk maatregelen moet nemen om 

het risico te reduceren, de indicatie ‘Hoog’ (H) dat men volgens 

de gangbare procedures maatregelen moet voorstellen om tot 

risicoreductie te komen, de indicatie ‘Medium’ (M) dat men in 

de komende jaren mogelijk maatregelen moet nemen (het risico 

dus blijven monitoren), en de indicaties ‘Laag’ (L) en ‘Nihil’ (N) 

dat er geen verdere acties nodig zijn.

In de risicomatrix zijn de waardengebieden (de indicatoren), de 

logaritmische indeling van de maatstaven en waarschijnlijk-

heden en de risicoperceptie van de organisatieweer. Zo wordt 

een risico met een effect dat ‘Hevig’ scoort en jaarlijks kan 

optreden als ‘Medium’ gewogen.

Jaarlijks worden voor de bedrijfswaarden of aspecten daarvan 

één of meerdere KPI’s vastgesteld. De relatie tussen deze KPI’s 

en de risicowegingen per knelpunt of generiek risico loopt via 

de Assetmanagement risicomatrix.

Bovenstaande risicomatrix is, zoals beschreven in paragraaf 

3.4.2 (Risicobereidheid), past binnen de gehanteerde methodiek 

van Alliander N.V. Omwille van de leesbaarheid is de risicoma-

trix in bijlage 2 vergroot weergegeven. De Assetmanagement 

risicomatrix en de Liander risicomatrix (die gelijk is aan de  

Alliander Concern risicomatrix) zijn met elkaar geharmoniseerd. 

Hierdoor kunnen Assetmanagement risico’s altijd weergege-

ven worden op geconsolideerd Liander-niveau indien dit van 

toepassing is. Onderstaande figuur toont de relatie tussen de 

Liander risicomatix, de Assetmanagement matrix en de risi-

comatrix bedrijfsonderdelen. Alle bedrijfsonderdelen, behalve 

Assetmanagement, schatten hun risico’s in aan de hand van 

de risicomatrix bedrijfsonderdelen en rapporteren deze aan de 

afdeling risicomanagement van Alliander die deze consolideert 

in de concernmatrix.

Bedrijfswaarde Indicator

Kwaliteit Storingsverbruikersminuten

Service Omvang van de klantontevredenheid

Imago (Negatieve berichtgeving in de pers) Omvang van negatieve aandacht in de media

Imago (Mate van conflicten met autoriteiten) De mate van conflict

Financieel De financiële tegenvaller

Duurzaamheid/milieu De saneringskosten

Tabel 3.1 Bedrijfswaarden en indicatoren.

International
media-

aandacht of
meer dan

één maand
nationaal

Structureel
conflict

Schade groter
dan 10M euro

Schade groter
dan 10M euro

meerder doden>10.000.000 vbmRampzalig -

Imago

Risicomatrix Liander Assetsmanagement 2009

Potentiële gevolgen
Potentiële kans op incident met gevolgen

MM

M M

H H

H H

ZH ZH ZH ZH

ZH ZH ZH

ZH

ZHH H

H

L L

M M

M M

L L

L LN N

N NN N

N NN N N N

L L

M

Media Politiek

Financieel DuurzaamheidVeiligheidKwaliteit van
levering

Categorie

Vrijwel
onmogelijk

Onwaar-
schijnlijk Mogelijk Waar-

schijnlijk Geregeld Jaarlijks Maandelijks Dagelijks Permanent

Nooit
eerder van
gehoord in
industrie

Wel eens
van

gehoord in
industrie

Meerdere
malen
binnen

industrie

Wel eens
gebeurd
binnen
Liander

Meerdere
malen

gebeurd
binnen
Liander

Eén tot
enkele

malen per
jaar binnen

Liander

Eén tot
enkele

malen per
maand
binnen
Liander

Eén tot
enkele

malen per
dag binnen

Liander

Eén tot
enkele

malen per
dag binnen
regio van
Liander

<0,0001/jr >0,0001/jr >0,001/jr >0,01/jr >0,1/jr >1/jr >10/jr >100/jr >1000/jr

KLantenservice

Meer dan
één week
nationale
bericht-
geving

Incidenteel
conflict

Schade van 1M
tot 10M euro

Schade van 1M
tot 10M euro

Ongevallen met
dodelijke afloop 
of zeer ernstig

letsel

1.000.000 tot
10.000.000 vbm

Ernstig Landelijke klanten
ontevreden

Landelijk
artikel, week

regionaal

Opeen-
stapeling

problemen

Schade van 100K
tot 1M euro

Schade van 100K
tot 1M euro

Ongevallen met
ernstig letsel
met verzuim

1.00.000 tot
1.000.000 vbm

Hevig Regionale klanten
ontevreden

Regionaal
artikel

Incidenteel
probleem

Schade van 10K
tot 100K euro

Schade van 10K
tot 100K euro

Ongevallen met
letsel met
verzuim

10.000 tot
1.00.000 vbm

Matig Lokaal klanten
ontevreden

Lokaal
nieuws-
bericht

- Schade kleiner
dan 10.000

euro

Schade kleiner
dan 10.000

euro

Bijna ongevallen,
ongevallen met
gering letsel/
EHBO zonder

verzuim

< 10.000 vbmKlein -

Figuur	3.4	Risicomatrix	Liander	Assetmanagement	2009.
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Op basis van de bovengenoemde uitgangspunten geeft Liander 

invulling aan de drie niveaus van risicomanagement.

3.5.3  Knelpunten
Een knelpunt is een aanwijsbare plaats met één of meer assets 

in het netwerk die op dit moment niet voldoen aan de grens-

waarden voor conditie en prestatie van de netbeheerder. Een 

knelpunt is een feitelijke vaststelling van een bepaalde situatie.

Risico-identificatie en -analyse

Wanneer een Regio Asset Specialist een bepaalde situatie 

tegenkomt waar één of meerdere assets in het netwerk op dat 

moment niet voldoen aan de grenswaarden voor conditie en 

prestatie van de netbeheerder, wordt dit gemeld in het KPR en 

wordt er met een quickscan een inschatting gemaakt van het 

risiconiveau. Afhankelijk van het risiconiveau wordt bepaald 

of een gedetailleerde risicoanalyse noodzakelijk is. Knelpunten 

met de inschatting ‘Zeer Hoog’ (ZH) of ‘Hoog’ (H) worden in een 

gedetailleerde risicoanalyse uitgewerkt.

Bepalen, ontwerpen en implementeren risicobeheersing

Afhankelijk van het vastgestelde risiconiveau worden er 

vervolgstappen gezet. Voor het ontwikkelen van maatregelen 

geldt dat er naar verschillende oplossingen wordt gekeken en er 

gekozen wordt voor de maatregel die het meeste risico reduceert 

per geïnvesteerde euro.

Risiconiveau Vervolgstap

N / L Opnemen in KPR, risico accepteren en niets doen

M Risiconiveau periodiek blijven volgen via KPR, (nog) geen maatregel

H Maatregel ontwikkelen en opnemen in het jaarplan

ZH Maatregel ontwikkelen en per direct uitvoeren, niet de jaar plancyclus afwachten

Tabel 3.2 Vervolgstappen per risiconiveau

Zeer HoogHoogMediumKleinZeer Klein

<5% >5%<25% >25%<50% >50<75% >75-100%

Waarschijnlijkheid

LianderCategorie

>100M € 

>50<100M € 

>25<50M € 

>10<25M € 

>0,5<10M € 

Rampzalig

Ernstig

Hevig

Matig

Beperkt

Im
p

ac
t

Zeer HoogHoogMediumKleinZeer Klein

<5% >5%<25% >25%<50% >50<75% >75-100%

Waarschijnlijkheid

Liander

>25M € 

>10<25M € 

>5<10M € 

>0,5<5M € 

>0,1<0,5M € 

Im
p

ac
t

International
media-

aandacht of
meer dan

één maand
nationaal

Structureel
conflict

Schade groter
dan 10M euro

Schade groter
dan 10M euro

meerder doden>10.000.000 vbmRampzalig -

Imago

Risicomatrix Liander Assetsmanagement 2009

Potentiële gevolgen
Potentiële kans op incident met gevolgen
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L LN N

N NN N

N NN N N N

L L

M

Media Politiek

Financieel DuurzaamheidVeiligheidKwaliteit van
levering

Categorie

Vrijwel
onmogelijk

Onwaar-
schijnlijk Mogelijk Waar-

schijnlijk Geregeld Jaarlijks Maandelijks Dagelijks Permanent

Nooit
eerder van
gehoord in
industrie

Wel eens
van

gehoord in
industrie

Meerdere
malen
binnen

industrie

Wel eens
gebeurd
binnen
Liander

Meerdere
malen

gebeurd
binnen
Liander

Eén tot
enkele

malen per
jaar binnen

Liander

Eén tot
enkele

malen per
maand
binnen
Liander

Eén tot
enkele

malen per
dag binnen

Liander

Eén tot
enkele

malen per
dag binnen
regio van
Liander

<0,0001/jr >0,0001/jr >0,001/jr >0,01/jr >0,1/jr >1/jr >10/jr >100/jr >1000/jr

KLantenservice

Meer dan
één week
nationale
bericht-
geving

Incidenteel
conflict

Schade van 1M
tot 10M euro

Schade van 1M
tot 10M euro

Ongevallen met
dodelijke afloop 
of zeer ernstig

letsel

1.000.000 tot
10.000.000 vbm

Ernstig Landelijke klanten
ontevreden

Landelijk
artikel, week

regionaal

Opeen-
stapeling

problemen

Schade van 100K
tot 1M euro

Schade van 100K
tot 1M euro

Ongevallen met
ernstig letsel
met verzuim

1.00.000 tot
1.000.000 vbm

Hevig Regionale klanten
ontevreden

Regionaal
artikel

Incidenteel
probleem

Schade van 10K
tot 100K euro

Schade van 10K
tot 100K euro

Ongevallen met
letsel met
verzuim

10.000 tot
1.00.000 vbm

Matig Lokaal klanten
ontevreden

Lokaal
nieuws-
bericht

- Schade kleiner
dan 10.000

euro

Schade kleiner
dan 10.000

euro

Bijna ongevallen,
ongevallen met
gering letsel/
EHBO zonder

verzuim

< 10.000 vbmKlein -

Figuur	3.5		Relatie	tussen	risico	matrices	bedrijfsonderdelen	en	concern	niveau.
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De gekozen maatregelen worden bij de uitvoerende bedrijfson-

derdelen ter uitvoering in opdracht gegeven.

Rapporteren

Maatregelen worden opgenomen in het jaarplan en de voort-

gang van het jaarplan word per kwartaal gerapporteerd. Aan-

gezien in het jaarplan alle beheersmaatregelen zijn opgenomen, 

geeft de voortgang van het jaarplan de ontwikkeling van het 

risiconiveau weer.

Evalueren

Periodiek worden alle knelpunten opnieuw bekeken en bepalen 

de Regio Asset Specialisten of de maatregelen om de knelpun-

ten op te lossen het gewenste effect hebben opgeleverd. Op 

grond van de bevindingen kan het knelpunt als opgelost worden 

vastgelegd in het KPR en/of wordt een aanzet gegeven tot her- 

en/of doorontwikkeling van de maatregel.

3.5.4  Generieke (assetgerelateerde) risico’s
Er is sprake van een generiek risico wanneer het gaat om een 

ongewenste gebeurtenis die gerelateerd is aan een van de door 

Liander beheerde assets met een bepaalde kans van optreden, 

die een of meer van de geldende bedrijfswaarden negatief 

beïnvloedt. Daarnaast gelden generieke risico’s voor het gehele 

netwerk van Liander, terwijl knelpunten uitsluitend voor lokale 

problemen gelden. De generieke risico’s zijn ofwel een abstractie 

van de honderden knelpunten ofwel risico’s die niet handzaam 

te beheersen zijn binnen het knelpuntenregister.

Risico-identificatie en -analyse

Geïdentificeerde generieke risico’s worden geanalyseerd aan de 

hand van de eerder genoemde risicomatrix. Alle risico’s worden 

gekarakteriseerd door het effect bij optreden en de kans van 

optreden van de gebeurtenis. De combinatie van kans en gevolg 

leidt tot het risiconiveau. Het begrip risico is in deze context 

op zich neutraal. Het risiconiveau bepaalt het gewicht van een 

risico.

Aangezien risico’s de kern vormen van het optimaal behe-

ren van het netwerk, besteedt Liander veel aandacht aan de 

identificatie van risico’s. Via het Knelpuntenregister kunnen 

lokale risico’s eenvoudig gemeld en opgelost worden. Daarnaast 

leiden analyses van het Knelpuntenregister tot de identificatie 

van generieke risico’s. Om een zo compleet mogelijk beeld te 

hebben van alle generieke risico’s maakt Liander daarnaast nog 

gebruik van diverse bronnen om risico’s te identificeren, zoals:

•	 	storingsrapportages en (analyses van) de gegevens in de 

Nestor-database, waarin alle storingen worden vastgelegd;

•	  (internationale) vakliteratuur en bezoeken aan symposia en 

conferenties;

•	 	kennisuitwisseling met andere netbeheerders, onder meer in 

Energiened-verband.

Bepalen, ontwerpen en implementeren risicobeheersing

Geanalyseerde generieke risico’s zijn de basis voor beleid. In 

het beleid worden verschillende oplossingen vergeleken om tot 

risicoreductie te komen. De verschillende oplossingen worden 

met elkaar vergeleken op basis van de mate van risicoreductie 

per geïnvesteerde euro, waar de oplossing met de hoogste  

risicoreductie per geïnvesteerde euro als oplossing zal gelden. 

De gekozen oplossing geldt voor geheel Liander en moet daarom  

in concrete richtlijnen uitgewerkt worden zodat deze ook  

daadwerkelijk door de betrokkenen kan worden toegepast.  

Op basis van het geldende beleid wordt jaarlijks een jaarplan 

opgesteld voor het toepassen van het ontwikkelde beleid.  

Uitvoering van het jaarplan leidt tot reductie van te hoge  

risico’s naar acceptabele niveaus.

Rapporteren

Het ontwikkelde beleid wordt opgenomen in het jaarplan en de 

voortgang van het jaarplan wordt per kwartaal gerapporteerd. 

Aangezien in het jaarplan alle beheersmaatregelen zijn opgeno-

men, geeft de voortgang van het jaarplan de ontwikkeling van 

risiconiveau weer. 

Evalueren

De bijdrage van het beleid aan de instandhouding en de verbe-

tering van de kwaliteit van de netwerken en het voldoen aan 

de vraag naar transportcapaciteit, wordt geëvalueerd aan de 

hand van prestatiegegevens van de netwerken, zoals die worden 

vastgelegd in bijvoorbeeld storingsregistraties en registraties 

van veiligheidsincidenten. Daarbij staat de vraag centraal of de 

risico’s waarop het beleid beoogde aan te grijpen daadwerkelijk 

zijn gereduceerd. Op grond van de bevindingen kan het niveau 

van het corresponderende risico worden aangepast en/of wordt 

een aanzet gegeven tot her- en/of doorontwikkeling van beleid.

De voortgang, de kwaliteit van de uitvoering en de kwaliteit 

van het beleid zelf worden periodiek geëvalueerd. Indien nodig 

wordt de uitvoering bijgestuurd en/of wordt het beleid inhou-

delijk geoptimaliseerd. De effectiviteit van het beleid wordt 

minder frequent geëvalueerd. Achterliggende reden hiervan 

zijn de lange tijdconstanten van ontwikkelingen in de instal-

led base, waardoor het effect van het beleid pas na een langere 

periode zichtbaar is. Dit maakt het niet zinvol om per maand 

of zelfs per jaar de bijdrage van specifieke onderdelen van het 

beleid aan de kwaliteit van de netwerken te evalueren. Om aan 

deze observatie recht te doen, wordt ieder beleidsstuk eens in 

de 10 jaar geëvalueerd, zodat wordt gewaarborgd dat er geen 

voorbarige conclusies worden getrokken uit de resultaten van 

een premature evaluatie.
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3.5.5  Bedrijfsbrede risico’s
Bedrijfsbrede risico’s zijn risico’s die de bedrijfsdoelstellingen van 

Liander bedreigen en impact hebben op meer bedrijfsonderdelen 

van Liander. Hierbij valt te denken aan risico’s die te maken heb-

ben met het personeelsbestand, kennisborging en dergelijke.

Risico-identificatie en -analyse

Het identificeren van bedrijfsbrede risico’s gebeurt op verschil-

lende manieren, bijvoorbeeld door het houden van workshops 

of individuele interviews. Nadat alle relevante risico’s zijn 

geïdentificeerd, volgt een analyse van de risico’s. Dit gebeurt 

op basis van het effect (impact) dat het risico heeft als het zich 

voordoet en de waarschijnlijkheid dat het risico zal optreden 

(kans). Hieruit wordt duidelijk welke prioriteit moet worden 

gegeven aan een risico binnen de groep van risico’s. Daarbij 

worden in de analysefase de oorzaken en gevolgen nader in 

kaart gebracht.

Bepalen, ontwerpen en implementeren risicobeheersing

Nadat de impact en de prioriteit van de risico’s bekend zijn, 

wordt bepaald welke maatregelen gepast zijn. Voor elk risico 

moet een keuze worden gemaakt uit een van (of een combinatie 

van) de volgende vier risicostrategieën ten aanzien van de be-

heersing: het risico reduceren, overdragen, vermijden of accep-

teren. Hierbij valt te denken aan het ontwikkelen van nieuwe 

controles, het veranderen van processen of organisatiestructu-

ren, het overdragen van risico’s door contracten en verzekering 

of het beëindigen van bepaalde activiteiten.

Wanneer de beheersmaatregelen zijn bepaald, wordt een actie-

houder aangewezen om de beheersmaatregelen uit te voeren. 

Deze actiehouder is niet noodzakelijk dezelfde persoon als de 

risico-eigenaar. Die is namelijk formeel eindverantwoordelijk 

voor het beheersen van het risico, terwijl de actiehouder verant-

woordelijk is voor het correct implementeren van de beheers-

maatregelen.

Rapporteren

Zoals in paragraaf 3.4.3 (Risicorapportages) genoemd, worden 

de geïdentificeerde risico’s en vastgestelde beheersmaatrege-

len opgenomen in een risicoregister, die deel uitmaakt van de 

‘Monthly Business Review’ die maandelijks door Assetma-

nagement aan Alliander wordt geleverd. De toprisico’s uit het 

Assetmanagement-risicoregister worden opgenomen in het  

Alliander Toprisicorapport, zoals nader omschreven in  

paragraaf 3.5.6 (Knelpunten- en risicoregister).

Evalueren

De risico-eigenaar evalueert het risicomanagementproces en 

brengt periodiek de voortgangsrapporten van de actiehouders 

bij elkaar en is bovendien verantwoordelijk voor het updaten 

van het risicoregister.

3.5.6  Knelpunten- en risicoregister
Voor de specifieke bedrijfsmiddelen worden bedreigingen voor 

het correct functioneren bezien vanuit de gegeven situatie met 

vastgesteld gebruik, bestaand beleid en genormeerd onder-

houd. Bedreigingen die binnen deze kaders kunnen worden 

afgevangen, beschouwen we niet als knelpunten en nemen we 

derhalve niet op in het KPR. Daarmee voorkomen we dat de 

aandacht teveel uitgaat naar trivialiteiten. Voorbeelden zijn 

alle acties die binnen het vigerende beleid vallen (tenzij dat 

beleid zelf een probleem zou vormen) en die samenhangen met 

kleine verleggingen of aansluitingen.

Het risicoregister is bedoeld om de generieke risico’s, waarnaar 

in de knelpunten verwezen kan worden, te benoemen. Het risico-

register maakt deel uit van het KPR. Daarnaast kunnen risico’s 

opgenomen worden die niet makkelijk aan specifieke bedrijfs-

middelen zijn te koppelen. Omdat er een behoefte bestaat om de 

gangbare activiteiten, zoals door Assetmanagement opgenomen 

in de (meer)jarenplannen, te spiegelen aan de risicoreductie die 

door de activiteiten wordt bereikt, biedt het risicoregister tevens 

de mogelijkheid generieke risico’s op te nemen, waarvoor in het 

verleden al maatregelen zijn getroffen (vigerend beleid).

Jaarlijks worden voor de bedrijfswaarden of aspecten daarvan 

één of meer KPI’s vastgesteld. De relatie tussen deze KPI’s en 

de risicowegingen per knelpunt of generiek risico loopt via de 

Risicomatrix (figuur 3.4). Als KPI’s scherp bijgesteld worden, 

betekent het dat de Risicomatrix aangepast moet worden om 

tot juiste beslissingen te komen. In de praktijk blijkt dat bin-

nen een Risicomatrix het onderscheidingsvermogen om tot 

besluitvorming te komen, veel grover is dan de meer subtiele 

veranderingen in de jaarlijks vastgestelde KPI’s. Een risicoma-

trix is dan ook veel stabieler en meer gericht op de langere ter-

mijn dan de KPI’s. Dit betekent dat bovenstaand mechanisme 

rond het aanpassen van de risicomatrix slechts bij beduidende 

wijzigingen in de KPI’s speelt.

Indien de generieke en/of de bedrijfsbrede risico’s boven de im-

pactondergrens van Alliander komen, worden deze opgenomen 

in het Alliander Toprisicorapport. Dit rapport geeft inzicht in 

de toprisico’s van Alliander en kent vier onderdelen: status van 

de risico’s, managementsamenvatting van het totaaloverzicht, 

de Alliander-brede risicomatrix en rapportagesheets waarin 

de risico’s meer op detailniveau worden verantwoord (onder 

andere bevat deze sheet de omschrijving, omvang, scenario’s 

en beheersing van risico’s). De Alliander stafafdeling Risico-

management stelt het Alliander Toprisicorapport op, op basis 

van de risicorapportages die door Assetmanagement (afdeling 

Extern & Risicomanagement) en overige bedrijfsonderdelen 

worden aangeleverd.
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3.6 risicoprofiel Liander

Deze paragraaf beschrijf de meest significante risico’s voor 

Liander, zowel bedrijfsbreed als assetgerelateerd. Het risico-

niveau van de geïdentificeerde en geanalyseerde risico’s is in 

onderstaande Liander risicomatrix visueel weergeven. 

3.6.1 Geïdentificeerde bedrijfsbrede risico’s
Bedrijfsbrede risico’s waar Liander mee geconfronteerd wordt, 

betreffen zowel risico’s vanuit maatschappelijke ontwikkelin-

gen als risico’s die gerelateerd zijn aan de organisatie. Het zijn 

risico’s die het realiseren van de strategische doelstellingen 

van de organisatie kunnen bedreigen. De grootste bedrijfsbrede 

risico’s voor Liander zijn opgenomen in de onderstaande tabel 

en de bijbehorende risicoanalyses ervan staan in de tabel 3.3 en 

bijlage 3. De Liander risicomatrix, in figuur 3.6 getoond, geeft 

de weging van deze risico’s weer. 

 

 1. Economische situatie 

 2. Energietransitie

 3. Meetdienst regulering

 4. Externe extreme omstandigheden 

 5. Leeftijdsopbouw Liander medewerkers 
Tabel 3.3 Meest relevante bedrijfsbrede risico’s.

3.6.2  Geïdentificeerde meest relevante generieke ri-
sico’s

Risico’s die zijn gerelateerd aan een van de assets die door 

Liander beheerd wordt en gelden voor het gehele netwerk 

van Liander, noemen we assetgerelateerde risico’s. De meest 

relevante generieke risico’s voor Liander zijn opgenomen in 

de onderstaande tabel 3.4 en de bijbehorende risicoanalyses 

ervan staan in bijlage 4. Tevens zijn in de bijlage de resultaten 

weergeven van de doorlopen stappen uit het Assetmanagement 

risicomanagement proces. De weergegeven risico’s zijn volgens 

de risicomatrix van Assetmanagement het hoogst en vormen 

daarmee de grootste bedreiging voor het netwerk. 

  

Interne risico’s 1. Falen Nekaldiet-moffen

 2. Falen Ravo-G LS-kabels

 3.  Vrijkomen PCB’s uit distributie- 

transformatoren

 4.  Vertraging smart metering t.g.v.  

stalen meterborden

 5.  Gebrek aan extra reservetrans- 

formatoren (HS/MS)

 6. Asbest in SACE-schakelaars

 7.  Zwak TF-signaal t.g.v. wijziging  

configuratie HS-netten

 8. Falen COQ-installatie

 9. Falen 50 kV Oliedrukkabel 

Externe risico’s 10.  Storing aan elektriciteitskabels t.g.v.

  beschadiging bij graafwerkzaamheden 

Tabel 3.4  Meest relevante assetgerelateerde risico’s  

elektriciteitsdistributie.
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Figuur	3.6	Risico’s	Liander	opgenomen	in	Liander	risicomatrix.
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Het beleid van Liander is erop gericht om de risico’s te beheer-

sen en minimaliseren die nu of in de toekomst een bedreiging 

vormen voor de bedrijfswaarden en hiermee ook de landelijk 

overeengekomen kwaliteitsindicatoren. De relevante risico’s 

zijn afgeleid uit de huidige en verwachte toestand van de com-

ponenten, uit de resultaten van de storingsregistratie, uit de 

bevindingen van integraal storingsoverleg en uit de prestaties 

op de kwaliteitsindicatoren, maar vooral de KLAK- en Nestor-

gegevens en de overige bedrijfswaarden van Liander. Deze 

bronnen worden gebruikt voor risicoinventarisatie en voor 

risicoanalyse.

Naast de risico’s, genoemd in tabel 3.4, is de steeds verdere 

integratie van decentrale opwekking een belangrijk aandachts-

punt voor Liander. Vooralsnog zijn de risico’s verbonden met 

decentrale opwekking te categoriseren als capaciteits- en kort-

sluitvastheidsknelpunten. Het grootste aantal risico’s  voor de 

elektriciteitsnetten ’hangt samen met capaciteitsvraagstuk-

ken, maar bovenstaand overzicht is beperkt tot de risico’s die 

met kwaliteit samenhangen. 

Tot de toprisico’s behoorde, onder andere, een bepaald type 

aansluiting van lantaarnpalen in Amsterdam, waarvan enkele 

jaren geleden is geconstateerd dat deze in het verleden onveilig 

zijn uitgevoerd. Door het vervangen van de losse aansluitplaten 

door vastzittende en aanrakingsveilige platen en het vervangen 

van de GPLK-aansluitkabel van de betreffende lantaarnpalen, 

is het risico naar nagenoeg nihil gereduceerd. Van de 5.300 lan-

taarnpalen is nog een aantal niet gesaneerd, omdat de toegang 

tot deze palen onmogelijk of niet toegestaan is, maar zodra het 

mogelijk is, zullen ook deze palen gesaneerd worden.

3.7   samenhang risicomana-

gement en onderhoud- en 

investeringsplannen 

3.7.1  Inleiding
De uitkomsten van de risicoanalyses zijn enerzijds input voor 

investerings- en onderhoudsplannen. Anderzijds zijn ze de 

basis voor aanpassingen van beleid waar het om onderhoud 

en netfilosofie gaat. Het proces hiervoor is beschreven in 

paragraaf 4.5.4 (Kwaliteitsmonitoringsprocedure). In deze 

procedure is ook de link vastgesteld met het risicogebaseerd 

assetmanagement. 

3.7.2 Via besluitvormingsproces naar jaarplan
In bijlage 7 zijn de besluitvormingsstappen die onder de kwa-

liteitsmonitoringsprocedure vallen schematisch opgenomen. 

In deze paragraaf wordt duidelijk gemaakt hoe deze besluitvor-

mingsstappen leiden tot het opnemen van risicoreducerende 

maatregelen in de (meer)jaarplannen.

Investeringsvoorstellen

Investeringsvoorstellen boven de 50.000 euro moeten ieder 

een risicoanalyse bevatten. Voorstellen boven de 250.000 euro 

moeten goedgekeurd worden via de ProjectCommissie van As-

setmanagement (PCAM). Ook de PCAM beoordeelt met name 

de risicoanalyse en risicoreductie, maar toetst de voorgestelde 

mitigerende maatregelen ook aan het goedgekeurde beleid en 

de eventuele langetermijnplannen. 

Investeringsvoorstellen voor een directe klantaansluiting of 

een gedwongen verlegging zonder alternatieven hoeven niet 

voorzien te zijn van een afzonderlijke risicoweging, omdat 

generiek al is vastgesteld dat het risico van het niet aansluiten 

van een klant of het niet verleggen op verzoek van autoriteiten 

leidt tot zeer hoge risico’s. 

Voorstellen boven de 500.000 euro worden door de PCAM 

voorgelegd aan het Transitation Review Committee (TRC) onder 

voorzitterschap van de directeur van Liander. 

Meerjarenplannen en activiteitenplannen

Los van voorstaande procedures worden (meer)jarenplannen en 

activiteitenplannen (die de concrete jaaropdracht aan de uitvoe-

rende bedrijfsonderdelen weergeven) gebaseerd op risicoanaly-

ses, voor zover het nieuwe activiteiten betreft. De andere activi-

teiten zijn gebaseerd op het vigerend beleid, dat op zichzelf door 

risicoweging tot stand is gekomen, zoals hiervoor beschreven. 

Mogelijk worden activiteiten op ouder beleid gestoeld, dat for-

meel nog niet getoetst is door een risicoanalyse. Gepland staat 

al het beleid binnen 7 jaar op dat punt te herzien.

Bewaking risicoreductie

In een volgende fase wordt bewaakt of de voorspelde risico-

reductie ook daadwerkelijk wordt waargemaakt, en zo niet, 

waardoor het verschil tussen voorspelde reductie en feitelijke 

reductie wordt veroorzaakt. Dergelijke afwijkingen leiden tot 

aanpassing van beleid dan wel aanpassing van de uitvoering. 

Beleidsaanpassingen volgen weer het proces zoals hiervoor 

aangegeven.
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4 kwaliteit

Liander wil de kwaliteit van het energietransport handha-

ven en verbeteren maar ook tijdig inspelen op risico’s als 

gevolg van kwaliteitsknelpunten door:

•	 	activiteiten	en	onderzoeken	te	initiëren	om	de	kwaliteit	

te handhaven en te verbeteren (paragraaf 4.1);

•	 	steeds	te	streven	naar	hogere	betrouwbaarheid	en	vei-

ligheid van de transportdienst (paragraaf 4.2 en 4.3);

•	 	het	net	continu	te	monitoren	en	gegevens	te	verzame-

len voor netanalyses (paragraaf 4.4);

•	 	onderhoud	te	verrichten	dat	gericht	is	op	de	riskante	

netcomponenten (paragraaf 4.5.1);

•	 	de	kwaliteit	en	toestand	van	de	netcomponenten	te	

analyseren en te beoordelen (paragraaf 4.5.2);

•	 	populaties	van	netcomponenten	te	beoordelen	met	 

behulp van diverse statistische technieken om zo-

doende de risico’s op massale uitval te minimaliseren 

(paragraaf 4.5.3);

•	 	kwaliteitsknelpunten	te	registeren	en	onderhouds-	en	

vervangingsplannen af te stemmen op het reduceren 

en voorkomen van de risico’s gebonden aan deze  

knelpunten (paragraaf 4.5.4 en 4.5.5).

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op  

bovengenoemde onderwerpen in lijn met hetgeen  

gesteld	is	in	de	MR.	In	bijlage	1	zijn	de	artikelen	uit	de	 

MR	gerelateerd	aan	corresponderende	paragrafen.		

4.1  handhaving en verbetering 

kwaliteit 

Om de kwaliteit van de elektriciteitsdistributienetten te 

handhaven en te verbeteren voert Liander een aantal onder-

zoeken en acties uit. In volgende paragrafen volgt een beknopte 

omschrijving. 

4.1.1  Betrouwbaarheid en veiligheidsaspecten

Veiligheid van de netten 

De veiligheid van de netten wordt gewaarborgd door veiligheid 

in de gehele keten door te voeren; van ontwerp tot aanleg, be-

drijfsvoering, inspectie en onderhoud. Een belangrijk onder-

deel van de veiligheid van de netten is de veiligheidsaarding. 

Bij de laagspanningsnetten is voor de nieuwe netten en nieuwe 

installaties die hierop worden aangesloten gekozen voor een 

TN-stelsel. De nulleider en het aardscherm in de laagspan-

ningskabel worden op zoveel mogelijk plaatsen met elkaar 

doorverbonden om een voldoende grote aardfoutstroom te 

garanderen en een voldoende lage foutspanning. Ook de mid-

denspanningsnetten zijn zodanig uitgevoerd dat door toepas-

sen van zwevende netten of zwakgeaarde netten er geen hoge 

aanrakingsspanningen kunnen optreden. De veiligheid in de 

laagspanningsnetten wordt met behulp van simulatiesoftware 

(GAIA) nagerekend.

Bij het TN-stelsel biedt Liander de LS-klanten kosteloos een 

aardingspunt aan. Dit wordt gemeld met een tekst op de 

aansluitkast, die aangeeft dat de netbeheerder de aarding 

aanbiedt. De verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan (en 

voor de aarding van de installatie in het algemeen) ligt bij de 

aangeslotene of diens installateur.

Netbeheer Nederland (NBN) voert momenteel een studie uit 

naar het minimaal veiligheidsrisiconiveau voor de veiligheids-

aarding. Het doel van NBN is om een sectorbrede standaard 

vast te stellen. De studie wordt dit jaar uitgevoerd en Liander 

zal hierop anticiperen.

Betrouwbaarheid van de netten 

De betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet van Liander 

behoort tot de wereldtop door onder andere de storingsreserves 

in de hoofdstructuur van de elektriciteitsnetwerken. Liander 

ontwerpt de hoofdinfrastructuur zodanig dat bij uitval van een 

component of een verbinding de elektriciteitslevering doorgaat 

via een reservecomponent of -verbinding. Dit is ook bekend als 

het ‘n-1’-principe en wordt vooral gehanteerd in de hoofdin-

frastructuur van het distributienet met een spanningsniveau 

van 10-50 kV. Bovendien kan het elektriciteitstransport in de 

vermaasde distributienetten vanuit meerdere kanten plaats-

vinden, waardoor een hoge leveringszekerheid wordt bereikt 

en de netdelen minder belast worden. Zodoende kan bij een 

storing in de laagspanningsnetten, die ontworpen zijn zonder 

storingsreserve, de elektriciteitslevering snel hersteld worden. 
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4.1.2  Overzicht acties verhogen kwaliteit 
Om de kwaliteit te verhogen besteedt Liander veel aandacht 

aan innovatie. Nieuwe ontwikkelingen worden op beperkte 

schaal ingezet om de werking ervan te toetsen. Bij gebleken 

geschiktheid worden deze ontwikkelingen breder ingezet.  

Er zijn verschillende activiteiten concreet in gang gezet of in 

ontwikkeling voor de verbetering van de jaarlijkse uitvalduur 

in de laag- en middenspanningsnetten, naast het reguliere 

onderhoud, vervanging en uitbreidingen van de netten.

Vervangen Nekaldiet-moffen

Defecte Nekaldiet-kabelmoffen zijn een belangrijke oorzaak 

van storingen in het middenspanningsnet. In een groot deel 

van het voorzieningsgebied is dit type moffen toegepast. Om 

het risico op uitval te beperken worden moffen van slechte 

kwaliteit opgespoord met speciale beproevingstechnieken, het 

zogenaamde persen, en vervangen. Ervaring heeft geleerd dat 

een Nekaldiet-mof die de beproeving heeft doorstaan, weer voor 

een periode van 5 jaar storingsvrij is. Het persen wordt daarom 

elke vijf jaar herhaald. Periodieke evaluatie van het percentage 

moffen dat de beproeving niet doorstaat, kan aanleiding geven 

tot het aanpassen van de beproevingsfrequentie.

Plaatsen storingsverklikkers

Vanaf  2006 zijn ongeveer 3.000 elektronische kortsluitverklik-

kers met een GSM-module geplaatst. Deze kortsluitverklikkers 

detecteren kortsluitstromen tijdens storingen en sturen deze 

informatie vervolgens naar het bedrijfsvoeringscentrum van 

Liander. De bedrijfsvoering kan met deze informatie de sto-

ringsmonteur direct naar de juiste locaties sturen. 

Uitbreiden storingsorganisatie

Bij storingen in het distributienet, waar op afstand schakelen 

van installaties niet mogelijk is, zet Liander  extra storings-

monteurs in om de hersteltijd te verkorten. De extra storings-

monteur kan de installatie weer in bedrijf nemen direct nadat 

het gestoorde deel is veiliggesteld. Door deze extra inzet van 

storingsmonteurs wordt de hersteltijd van de energieonder-

breking verkort. 

Bij de op afstand bedienbare installaties wordt vanuit het 

bedrijfsvoeringcentrum geschakeld. Het plaatsen van de sto-

ringsverklikkers en het uitbreiden van de storingsorganisatie 

samen heeft geleid tot een tijdwinst van gemiddeld 15 minuten 

per storing.

Toezicht en KLIC-meldingen bij graafwerkzaamheden (WION)

Een belangrijke storingsoorzaak zijn kabelbeschadigingen als 

gevolg van graafwerkzaamheden. Liander heeft meerdere ini-

tiatieven genomen om het aantal kabelbeschadigingen terug te 

dringen en speelt een actieve rol in de diverse overleggen tussen 

gravers en netbeheerder. 

Onderzoek met 
kabelzoeker

Onderzoek met
proefsleuf

GPS

De iBox (een apparaatje 
dat de medewerker bij 
zich draagt) stuurt 
gegevens automatisch 
via internet door naar 
een databank, waarin te 
zien is wanneer en waar 
er gemeten is.

Gegevens van kabelzoeker 
via bluetooth naar iBox

Fotomateriaal van 
GSM kan, via iBox, 
direct worden 
meegezonden                  

iBox

In 2008 is Liander een proef gestart met een nieuw systeem om graafschades verder terug te dringen.
Aannemers die met dit systeem werken, moeten bij graafwerkzaamheden voldoende onderzoek doen
naar de aanwezige kabels en leidingen. Ze werken met kabelzoekers en maken proefsleuven. Die
gegevens zijn vervolgens voor Liander en voor de aannemer via internet te zien, vaak compleet met
foto’s. Deze proef leidde bij de aannemers die ermee werken al tot een halvering van de graafschades.

Figuur 4.1 Onderzoek terugdringen graafschades.
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Liander geeft momenteel invulling aan de Wet Informatie-uit-

wisseling Ondergrondse Netten (WION) die op 1 juli 2008 werd 

ingevoerd. Deze wet zal op termijn bijdragen aan een reductie 

van het aantal graafschades. Om de Liander opzichters effectief 

te kunnen inzetten is het risicomodel dat de KLIC-meldingen 

beoordeelt verbeterd en uitgebreid met een specifieke waar-

schuwing voor meldingen van risicovolle grondroeringen nabij 

broze gasleidingen. Bij deze KLIC-meldingen worden ter plekke 

met de grondroerder afspraken gemaakt over het toezicht door 

Liander en de eventueel door de aannemer te nemen bescher-

mingsmaatregelen.

De toezichthouders registreren hun ervaringen in de ‘Gravers 

Ervaringen Bank’. Hiermee wordt het mogelijk om gerichter 

acties te ondernemen voor het voorkomen van graafschades. 

De procedure voor de interactie tussen het KLIC-proces en de 

bedrijfsmiddelenregistratie is in bijlage 7 opgenomen. 

Daarnaast is in 2008 een proef gestart met Cabletracks voor het 

verder terugdringen van het aantal graafschades. Bij aannemers 

die met dit systeem werken, worden de preventieve maatregelen 

in de vorm van kabelzoekacties en het maken van proefsleuven 

vastgelegd en controleerbaar gemaakt voor Liander via het in-

ternet. Alleen al door bewustwording is het aantal veroorzaakte 

graafschades bij de aannemers die bij de pilot betrokken zijn, ge-

halveerd. Er lopen nu acties om de verdere uitrol van het systeem 

bij alle huisaannemers van Liander te realiseren.

Kabelbeschadigingen die niet direct tot uitval leiden en niet 

gemeld worden, veroorzaken later storingen. Om alle kabel-

schades gemeld te krijgen, worden kabelschades die niet heb-

ben geleid tot uitval en waarbij wel aan een aantal aanvullende 

voorwaarden is voldaan, kosteloos gerepareerd.

Risicovolle MS-strengen beperken

Lange middenspanningsstrengen met veel klanten zorgen voor 

een aanzienlijke bijdrage aan de uitvalsduur tijdens een sto-

ring. Zo bleek uit recent risicoonderzoek dat 38% van het risico 

op ‘Storing Verbruikers Minuten’ in het MS-net wordt veroor-

zaakt door 8% van de MS-strengen. 

Door alle strengen in de middenspanning te analyseren, is 

het mogelijk om de gemiddelde lengte en het gemiddeld aantal 

klanten per strengsectie te optimaliseren. Om deze analyses 

uit te voeren is al een project opgestart. Hiermee verwachten we 

een vermindering van de jaarlijkse uitvalduur te bereiken.

Analyse van storingsdata

Hoewel storingen tot uitval van de energielevering leiden, 

leveren deze storingen ook waardevolle informatie op. Gezien de 

hoeveelheid componenten in het netwerk is het een gegeven dat 

er componenten falen. Componenten of componentgroepen die 

meer dan normaal falen, komen uit deze analyses naar voren. 

Door de storingen te analyseren is het mogelijk om de onder-

houdsactiviteiten en de storingsorganisatie te toetsen. Dit leidt 

tot maatregelen en verbeterprojecten om de risico’s van uitval te 

beperken, zoals hierboven is weergegeven. Daarnaast gebrui-

ken we deze data voor het evalueren en zo nodig bijstellen van 

de onderhoudsplannen. 

Analyse en verificatie van simulatiemodellen

Bij het dimensioneren en ontwerpen van netten wordt gebruik 

gemaakt van simulatiesoftwareprogramma’s. De gegevens van 

het transportnet in deze simulatieprogramma’s kunnen in som-

mige gevallen afwijken van de werkelijke waarden als gevolg van 

bijvoorbeeld veroudering of grondsamenstelling voor kabels. 

Om het risico op onjuiste simulaties te beperken, worden de 

netgegevens gecontroleerd door een momentopname van de 

online metingen te simuleren. In sommige gevallen leidt dit 

tot verbetering van de data in de simulatieprogramma’s. Deze 

werkwijze biedt de mogelijkheid te anticiperen op de kwaliteit 

van de rekenresultaten.

Periodieke controleslag MS-netten

Als gevolg van klantaanvragen en belastingontwikkeling wor-

den de betreffende netten gecontroleerd alvorens wijzigingen 

aan te brengen. Daarnaast wordt periodiek een controleslag 

van de MS-netten in het hele voorzieningsgebied van Liander 

uitgevoerd. Deze controle behelst het uitvoeren van technische 

berekeningen om de netkwaliteit vast te stellen en waar nodig 

maatregelen te nemen. Ook wordt de betrouwbaarheid gecon-

troleerd om risicogebieden in de MS-netten te identificeren. 

Digitale klantprognoses voor het forecastingsproces

Klanten met aansluiting van 2 MW of meer dienen eens per jaar 

de prognoses van verbruik en/of teruglevering voor de komende 

7 jaar in te leveren aan de betreffende netbeheerder. Het verzoek 

van Liander aan de klanten om de prognoses op de daarvoor 

bestemde formulieren in te vullen, leverde over het algemeen 

een zeer magere respons op. Slechts een klein deel van de klan-

ten heeft het formulier ingevuld en in vele gevallen was dat ook 

maar eenmalig.

Om de respons te verhogen, heeft Liander eind 2008 de moge-

lijkheid gecreëerd om de klantprognoses digitaal via internet in 

te vullen. Klanten kunnen daar ook eigen gegevens verifiëren 

en wijzigingen doorgeven. Deze digitale mogelijkheid heeft de 

respons vergroot ten gunste van het forecastingsproces. 
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4.1.3  Onderzoeken ter verbetering van netkwaliteit
Belangrijk onderdeel van de netkwaliteit is de kwaliteit van de 

spanning, vaak aangeduid met de engelse term ’Power Quality’. 

De kwaliteit van de spanning wordt in grote mate beïnvloed 

door de aangeslotenen en wordt jaarlijks steekproefsgewijs 

gemeten met het landelijke meetprogramma, geïnitieerd door 

Netbeheer Nederland en uitgevoerd door KEMA in samenwer-

king met de diverse netbeheerders.

Daarnaast zijn er diverse projecten die ook in de veranderende 

infrastructuur en de verduurzaming van de energiebronnen 

(meer zonnepanelen, micro-WKK, windmolens) de kwaliteit 

van de spanning onderzoeken en bewaken.

Onderzoek duurzame energiebronnen

Op diverse plekken in het laagspanningsnet waar PV-systemen, 

micro-WKK-installaties en windmolens zijn geplaatst, wordt ge-

keken naar de gewijzigde belastingsprofielen. Liander analyseert 

ook de kwaliteit van de spanning en de stroom. Daarbij wordt ook 

een mogelijke toename van decentrale opwek meegewogen.

Onderzoek PV-Upscale  

In het kader van een Europees project ’Steden van de zon‘ heeft 

Alliander een bijdrage geleverd aan het onderzoek naar de 

gevolgen voor het net (netbelasting, netkwaliteit en spannings-

kwaliteit) als er sprake is van de ontwikkeling van grootscha-

lige toepassing van PV-systemen. 

Onderzoek TREIN

TREIN is een Nederlands project dat de transitie van de energie-

infrastructuur in Nederland onderzoekt. Dit is een op de lange 

termijn gericht project waarvoor Alliander gegevens heeft 

aangereikt om de gevolgen voor het elektriciteitsnet en gasnet 

in kaart te brengen, afhankelijk van diverse scenario’s.

Onderzoek PQ and EMC

Dit onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven is door 

de overheid gesubsidieerd  en kijkt naar alle problemen rondom 

de kwaliteit van de spanning en de stroom en de mogelijke in-

teractie hiertussen. Alliander levert een bijdrage aan dit project 

door metingen te faciliteren en personeel beschikbaar te stellen.

Ontwikkeling SAS-sensor
Met de ontwikkeling van de SAS-sensor en het meten van alle 

kwaliteitsaspecten van de spanning wordt een belangrijke 

bijdrage geleverd aan het bewaken van de spanningkwaliteit op 

alle HV/MV onderstations. 

4.1.4  Asset Data kwaliteit
Assetmanagement maakt gebruik van de assetinformatievoorzie-

ning voor wat betreft het beheren, verbeteren en exploiteren van 

haar gas-, electriciteits-, en telecomnetwerken. Het voortdurend 

beschikbaar hebben en houden van diverse soorten data over de 

assets is niet alleen een business-noodzaak, maar ook een wet-

telijk vereiste. Assetmanagement dient jaarlijks en ad hoc op aan-

vraag informatie, transparant en reproduceerbaar, aan te leveren 

aan de Energiekamer conform de eisen van de Energiekamer.

De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) 

verplicht netwerkbeheerders bij het Kadaster kenbaar maken in 

welke gebieden zij netten beheren. De wet heeft het voorkomen 

van graafincidenten bij kabels en leidingen tot doel en regelt 

primair de informatie-uitwisseling over de ligging van kabels en 

leidingen tussen netbeheerders en grondroerders. Hierbij is de 

kwaliteit van het kaartmateriaal een belangrijk aspect.

Om de kwaliteit van de Assetdata, zowel net- als aansluiting-

gerelateerd, te borgen en te verbeteren zijn onderstaande  

maatregelen en regelingen getroffen.

Verbetering Asset Informatie systemen

Vanuit de historie zijn de geografische gegevens van de door ons 

beheerde netten geadministreerd in verschillende GIS-syste-

men. Om de toegankelijkheid, transparantie en inzichtelijkheid 

van deze gegevens te vereenvoudigen en te verbeteren, is het 

traject ingezet om naar één nieuw GIS-systeem voor electrici-

teits- en gasnetten te gaan. Dit programma is gestart in juni 

2009 en zal naar verwachting juni 2011 gereed zijn.

Dit programma leidt tot:

•	 één beheerapplicatie;

•	 één assetdatamodel voor Alliander;

•	 één brondatabase voor GIS-data.

Asset Data Kwaliteit Team (ADKT) 

Het Asset Data Kwaliteit Team (ADKT) heeft de regie over het 

datamodel, de wijze van registreren en de bijbehorende muta-

tierichtlijnen projecten zoals datamigratie en harmonisaties 

van data en het bijhouden van, statische en dynamische, Asset-

gegevens. Het ADKT is verantwoordelijk voor de implementatie 

van aanpassingen in de registratie en de aangepaste muta-

tierichtlijnen. Tevens bewaakt het Asset Data Kwaliteit Team 

de samenhang in de data. De besluiten van het ADKT worden 

vastgelegd zodat ontwikkeling en historie inzichtelijk is.
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Controle datakwaliteit 

De gegevens worden continu in het reguliere proces in de bron-

systemen (GIS en Diasys) geregistreerd of gemuteerd. Liander 

voert maandelijks enkele standaardcontroles uit zoals trend-

analyse. Opvallende zaken zoals trendbreuken worden nader 

geanalyseerd om de juistheid van nieuwe data te borgen.

Dataverbeteringen

Verbeteringen in de data worden aangebracht dankzij dataver-

beteracties en dataonderhoud. 

De dataverbeteracties worden separaat beoordeeld en benoemd 

op basis van nut, noodzaak, tijd en kosten. De status van de 

lopende dataverbeteracties wordt maandelijks inzichtelijk 

gemaakt. Liander zet intensief in op dataverbetertrajecten om 

waar nuttig en noodzakelijk ontbrekende data aan te vullen en 

te verifiëren. De komende 5 jaar investeert Liander aanzienlijk 

in het verbeteren van de datakwaliteit.

Voor afwijkingen van topografische gegevens, gemeld uit het 

veld, is er een proces om correcties af te handelen. Gemelde 

afwijkingen en uitgevoerde correcties worden maandelijks 

inzichtelijk gemaakt.

Auditplannen

Uitvoerende afdelingen krijgen hun aansturing door raamop-

drachten. Deze raamopdrachten bevatten alle voorkomende 

werkzaamheden voor het beheren, onderhouden en uitbreiden 

van de gas- en elektriciteitsinfrastructuur. Om de kwaliteit van 

de opgeleverde data te bewaken voert Assetmanagement audits 

uit. De audits wordt uitgevoerd op basis van een auditplan en 

richten zich voornamelijk op het administratieve proces. Indien 

uit de resultaten van de audit blijkt dat niet wordt voldaan aan 

afspraken of normen worden beheersmaatregelen genomen.

Kwaliteitschecks

De kwaliteit van het uitgevoerde werk bij Aanleg, Aansluitingen 

en NetCare wordt gecontroleerd door het uitvoeren van een  

kwaliteitschecks. Kwaliteitscontroleurs van de uitvoerende 

bedrijfsonderdelen controleren tijdens en/of na afloop van de 

werkzaamheden of de opdracht technisch conform afspraak is 

uitgevoerd. Zij controleren bijvoorbeeld op gebruikte materialen, 

de dieptes waarop gelegd is en of aan normen is voldaan.  

Op welke aspecten wordt gelet, hangt af van de uit te voeren 

werkzaamheden. Het doel van deze controles is om vast te 

stellen of de (externe) aannemers conform afspraak werken en 

kwalitatief goed werk leveren. Deze informatie is van belang om 

verdere verbetering van beleid en toepassing van de componen-

ten te realiseren.

4.2 kwaliteitsindicatoren

Conform artikel 10 van de Ministeriële Regeling worden de 

volgende kwaliteitsindicatoren voor elektriciteit gebruikt om 

aan te geven welke kwaliteit wordt nagestreefd:

•	 jaarlijkse uitvalduur (minuten /jaar);

•	 gemiddelde onderbrekingsduur (minuten /onderbreking);

•	 onderbrekingsfrequentie (onderbrekingen /jaar).
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4.3  streefwaarden  

kwaliteitsindicatoren 

De gerealiseerde kwaliteit in de voorgaande jaren is in tabel 4.1 

weergegeven. Bij het bepalen van de kwaliteitsindicatoren is tot 

en met 2008 het hoogspanningsnet inbegrepen in de waarden. 

De kwaliteit in 2006 en 2007 is aanzienlijk lager uitgevallen 

dan in de overige jaren. Voor 2006 werd dat veroorzaakt door een 

warme en droge maand juli, waarin veel storingen zijn opgetre-

den. De oorzaak voor de lagere kwaliteit in 2007 is het incident 

in de Bommelerwaard en delen van de Tielerwaard. Zonder dat 

incident liggen de waarden in lijn met de andere jaren.

Liander verwacht dat door de economische crisis (en de daar-

door afnemende economische activiteiten) het aantal graaf-

schades tussen 2009-2011 beperkt blijft. Hierdoor ontstaat een 

verbetering in de kwaliteitswaarden. Wanneer de economie 

weer aantrekt, zal het aantal graafschades naar verwachting 

weer toenemen. Door diverse verbeteracties en onderzoeken 

zoals beschreven in paragraaf 4.1 (Handhaving en verbetering 

kwaliteit) blijft de nagestreefde kwaliteit echter gelijk en zal 

deze in de toekomst verbeteren. Dat leidt tot de volgende streef-

waarden in tabel 4.2.

Nagestreefde kwaliteit, KCD 2010-2016 2010 2011 2012 2013 2014

jaarlijkse uitvalduur (min./jaar) ≤22 ≤22 ≤22 ≤22 ≤22

gemiddelde onderbrekingsduur (min./onderbreking) ≤85 ≤85 ≤85 ≤85 ≤85

onderbrekingsfrequentie (onderbrekingen/jaar) ≤0,259 ≤0,259 ≤0,259 ≤0,259 ≤0,259

Tabel 4.2 Streefwaarden kwaliteitsindicatoren 2010-2014.

Kwaliteit 2004 2005 2006 2007 2008

jaarlijkse uitvalduur (min./jaar) 25,5 24,2 29,7 48,4* 

23,5**

24,0

gemiddelde onderbrekingsduur (min./onderbreking) 69,1 67,9 76,3 127,5* 63** 65

onderbrekingsfrequentie (onderbrekingen/jaar) 0,370 0,357 0,384 0,387* 

0,370**

0,366

Tabel 4.1  Gerealiseerde kwaliteit 2004-2008. 

* Inclusief Bommelerwaard.   ** Exclusief Bommelerwaard.

Oorzaken uitvalduur elektriciteit 2008Uitvalduur elektriciteit (in minuten)

13%

21%

34%

20%

12%
■ Nekaldiet-
 verbindingsstuk

■ Ander type kabel-
 verbindingsstuk

■ Graafschade

■ Defecten aan kabels

■  Overig

■ In 2007 leidde een ongeval met een Apache-
 helikopter tot een stijging van de uitvalduur
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 Figuur 4.2  Uitvalduur elektriciteit Liander.
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4.4  netbewaking  

en bedrijfsvoering

Bedrijfsvoeringcentrum

Het bedrijfsvoeringcentrum van Liander zorgt voor de bewa-

king, aansturing en het monitoren van de hoofdinfrastructuur 

van de distributienetten in het verzorgingsgebied van Liander. 

Dit bedrijfsvoeringcentrum is continu bemand om de transport 

en levering van elektriciteit via de hoofdinfrastructuur voort-

durend te controleren, het functioneren van netcomponenten 

te bewaken en meetgegevens te verzamelen. Daarbij vormt het 

bedrijfsvoeringcentrum het centraal aanspreekpunt voor de 

organisatie bij storingen en calamiteiten.

Storingsorganisatie

Het bedrijfsvoeringcentrum signaleert storingen aan de 

hoofdinfrastructuur. Overige storingen in de distributienetten 

of klantaansluitingen worden door klanten gemeld bij de call-

center van Liander die de storing vervolgens doorgeeft aan het 

Technisch Service Centrum van Netmanagement. Van daaruit 

wordt de storingsorganisatie van Liander aangestuurd om het 

probleem snel te verhelpen zoals weergegeven in de stroom-

schema van bijlage 8 voor ‘Registratie en oplossen van stro-

ringen en onderbrekingen’. De storingen en onderbrekingen 

worden dan ook geregistreerd zoals in bijlage 8 is omschreven. 

Alliander Crisisplan 

Een betrouwbare energievoorziening is van groot belang. Mede 

door een aantal incidenten en de calamiteit in de Bommeler-

waard (december 2007) is de afhankelijkheid nog eens beves-

tigd. De energievoorziening is door de overheid gedefinieerd als 

belangrijk onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland.  

Bij het ontstaan van Alliander is dan ook direct het initiatief ge-

nomen om te komen tot een nieuw Alliander-breed Crisisplan 

waarin de relatie met de maatschappij een belangrijk onderdeel 

is. De hoofdstructuur van dit plan is inmiddels vastgesteld en 

in het derde kwartaal van 2009 geïmplementeerd. Naast het 

overkoepelend Alliander Crisisplan wordt gewerkt aan het 

deelplan ’Energie‘ waarbij de processen rond een calamiteit in 

het E-net of G-net opnieuw worden geijkt. Als basis daarvoor 

dienen de bestaande plannen van (voorheen) Continuon (cala-

miteitenplan juli 2007) en de plannen van Netmanagement. In 

zowel het algemene crisisplan als het deelplan ’Energie‘ worden 

de actuele processen met de overheden (veiligheidsregio’s, 

gemeenten en provincies) verwerkt. Teneinde een calamiteit 

veilig en effectief af te kunnen handelen is een goede samen-

werking met overheden en instanties als de Onderzoeksraad 

voor Veiligheid (OvV) en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 

van strategisch belang. Voorbeelden van deze samenwerking 

zijn het gezamenlijk plannen van oefeningen en het trainen 

van deelnemers binnen een crisisteam.

Monitoringsprocedure

De kwalitatieve toestand van het net en de componenten die 

daarvan deel uitmaken is een dynamische parameter die wordt 

vastgesteld aan de hand van rapportages over uitgevoerde 

onderhoudswerkzaamheden. Liander volgt een vaste procedure 

om de actuele stand van zaken goed te monitoren en van daar-

uit de netten in stand te houden. De diverse processen waaruit 

deze procedure is opgebouwd, zijn beschreven in paragraaf 2.5 

(Methodiek Risicogebaseerd Assetmanagement). Vanuit deze 

methodiek worden uiteindelijk instandhoudingsopdrachten 

verstrekt aan de uitvoerende bedrijfsonderdelen om het net 

kwalitatief te verbeteren. Dit gebeurt door het laten uitvoeren 

van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. 

Het monitoren en instandhouden van de netten omvat de 

volgende activiteiten:

•	 	aan Netcare in opdracht geven en laten uitvoeren van  

specifieke onderhoudsactiviteiten; 

•	 	aan Aanleg en Aansluitingen in opdracht geven en laten 

uitvoeren van specifieke vervangingsactiviteiten; 

•	 		aan Liandon in opdracht geven en laten uitvoeren van  

specialistische opdrachten;

•	 	verwerken van mutaties in het net in GIS-databases; 

•	 		analyseren van onderhoudsgegevens en storingen door  

de AM afdeling Planning &Analyse;

•	 	vaststellen van nieuw beleid door de AM afdeling Beleid als 

de analyses daar aanleiding toe geven; 

•	 	op basis van analyse vervangen van componenten door Netcare;

•	 	op basis van analyse aanscherpen van onderhoudsfrequen-

ties en inspecties.

De onderlinge samenhang tussen deze activiteiten is beschre-

ven in het Liander risicogebaseerd assetmanagement dat in 

2008 PAS is gecertificeerd. 

Het verstrekken van opdrachten aan de uitvoerende bedrijfs-

onderdelen voor het instandhouden van het net is beschreven 

in twee deelprocessen die evenals de monitoring deeluitmaken 

van risicogebaseerd assetmanagement hoofdproces:

•	 	in beeld brengen en afwegen van mogelijk te verrichten  

activiteiten; 

•	 	vaststellen van de werkelijk uit te voeren activiteiten.  

Dit gebeurt via het besluitvormingsproces in het  

jaaractiviteitenplan.

In bijlagen 5 en 6 zijn deze aan Analyse en Besluitvorming 

gerelateerde deelprocessen opgenomen.
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4.5  instandhouding  

van netten

4.5.1  Onderhoudsactiviteiten
Het primaire doel van onderhoud is een veilig en betrouwbaar 

transport van energie. Liander stelt de kaders en beslisregels 

voor inspectie en onderhoud van de componenten in het net-

werk vast. De uitvoering van de werkzaamheden wordt jaarlijks 

in opdracht gegeven aan en uitgevoerd door Uitvoering. Voor de 

inspectie en onderhoudswerkzaamheden zijn productbeschrij-

vingen opgesteld waarmee de opdrachtinhoud wordt gegeven. 

De activiteiten die bij het onderhoudsplan horen, zijn in bijlage 

9 opgenomen. 

Om de toestand van het netwerk vast te stellen, worden inspec-

ties uitgevoerd. De frequentie van de inspecties is gebaseerd 

op een risicoinschatting. Analyse van zowel inspectie- als 

storingsdata kan aanleiding zijn om inspectiefrequenties te 

verhogen of te verlagen. 

Het onderhoud van componenten vindt plaats aan de hand van 

de bevindingen tijdens de inspecties. Zogenaamd klein onder-

houd wordt meestal direct tijdens een inspectie uitgevoerd. De 

uitkomsten van de inspecties worden voor verschillende com-

ponenten weergegeven in conditiecodes. Afhankelijk van de 

code wordt het (verdere) onderhoud of een vervanging gepland. 

In bijlage 9 is een onderhouds- en vervangingsplan opgenomen 

dat gebaseerd is op deze onderhoudsfilosofie. 

De onderhoudsfilosofie is dus gebaseerd op conditieafhanke-

lijk onderhoud. Door risicoafwegingen (Risico = Kans x Effect) 

worden de componenten beoordeeld, zie ook paragraaf 3.5 

(Assetmanagement risicomanagement proces). De kans kan 

worden beïnvloed door onderhoud en/of vervanging. Het effect, 

bijvoorbeeld het aantal klanten dat een energieonderbreking 

ondervindt, is niet gevoelig voor onderhoudsveranderingen. 

Door onderhoud en/of vervanging wordt dus getracht de risico’s 

(bijvoorbeeld de kans op falen van een component) te beperken, 

waardoor de kwaliteit van het net toeneemt.

a. hoogspanning 

Hoogspanning in het distributienet van Liander na de over-

dracht van 110-150 kV-netten aan TenneT, bestaat uit de 

150 kV-transformatoren en de 50 kV-netten. Het onderhoud 

aan HS-componenten is erop gericht de kans op falen van de 

componentgroep tot een minimum te beperken. Samen met de 

netontwerpcriteria (redundantie) dragen de onderhoudswerk-

zaamheden bij aan het beheersen en reduceren van de storings-

verbruikersminuten .

Liander houdt per component bij wanneer voor het laatst 

onderhoud/inspectie is uitgevoerd en wanneer op basis van de 

huidige onderhoudsstrategie van de betreffende component 

de volgende inspectie gepland is. In de Meerjaren Onderhouds-

planning (MOP) zijn de werkzaamheden met hun frequentie 

opgenomen. Doordat de componenten/systemen tot op 

veldniveau worden vastgelegd, biedt het MOP mogelijkheden 

om intervallen aan te passen.

Er wordt veelal gewerkt met vaste frequenties voor inspectie. 

Bij transformatoren werkt Liander met dynamische intervallen. 

In dat geval bepalen de resultaten van voorgaande inspecties  

het moment waarop een volgende inspectie plaatsvindt.  

De storingsdata zijn een belangrijke bron van informatie.  

De resultaten van de analyses van de storingsdata worden  

periodiek tegen de gehanteerde inspectie-intervallen gehouden. 

Hierdoor kan beoordeeld worden of een inspectie-interval nog 

actueel is of gewijzigd moet worden. 

Veel van de componenten in het HS-net zijn redundant uitge-

voerd. Door een goede beheersing van de reserveonderdelen is 

het risico bij falen van een component gering. Hierdoor is het 

mogelijk om vervangingsprojecten uit te voeren op basis van 

prestatie in plaats van een tijdsplanning. Omdat een aantal 

componenten niet meer leverbaar is en reserveonderdelen ook 

niet altijd voorradig zijn, zijn initiatieven gestart om landelijk 

met de andere netbeheerders een overzicht te krijgen van de 

voorradige onderdelen. Voor bijvoorbeeld de 50 kV Coq-installa-

tie zijn hierover al afspraken gemaakt.

 

Transformatoren (HS + MS/MS)
Transformatoren kennen twee type onderhoudsactiviteiten. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen een ’functionele controle‘ en 

een ’inspectie van de transformator inclusief regelschakelaar’.

Functionele controle 

Een functionele controle omvat de volgende werkzaamheden:

•	 	controle van beveiligingen op transformatoren (Drukrelais, 

Buchholzrelais);

•	 	controle temperatuurmeters ten behoeve van topolie,  

nabootser, ventilatoren;

•	 	controle regelschakelaar besturing;

•	 	controle diverse signalen.

Inspectie van de transformator inclusief regelschakelaar

Een inspectie van de transformator inclusief regelschakelaar 

omvat de volgende werkzaamheden:

•	 	vrijschakelen van de transformator inclusief veiligheids-

maatregelen (indien noodzakelijk);

•	 	conditiemeting van de regelschakelaar (snelheidsmeting, 

visuele inspectie, oliecontrole, contactdruk);

•	 	vastleggen van de onderhoudsdata;

•	 	analyse van meetgegevens ten behoeve van beoordelen kwa-

liteit en aanvullende werkzaamheden;

•	 	olie vervangen van de regelschakelaar;

•	 	schoonmaken van de regelschakelaar;

•	 	kleine reparaties;
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•	 	onderhoud aan de aandrijving van de regelschakelaar;

•	 	onderhoud aan ventilatoren. 

Aan de hand van visuele inspecties van corrosie van het opper-

vlak van de transformatoren worden conserveringsbehandelin-

gen uitgevoerd.

Uit de inspecties komt een beeld naar voren van de conditie van 

de transformator en wordt in een code 1,6 of 9 weergegeven.

De codes 1, 6 of 9 worden als volgt gehanteerd:

1:  conditie slecht, betreffende component verkeert in dusdanig 

slechte conditie dat verlies van functionaliteit het gevolg kan 

zijn (onvoorspelbaar gedrag );

6:  conditie matig, betreffende component valt buiten de techni-

sche normen, vooralsnog geen verlies van functionaliteit;

9:  conditie goed, betreffende component voldoet aan de  

technische norm.

Bovenstaand onderhoudsschema geeft inzicht in de functiona-

liteit, eventuele gebreken en daardoor noodzakelijke correctieve 

acties op korte termijn. Met het ouder worden van het transfor- 

matorpark ontstaat echter ook de behoefte aan een inschatting 

van het goed kunnen functioneren op langere termijn.  Leeftijd op 

zich is voor Liander geen criterium voor het goed- of afkeuren van 

een trafo. Op dit moment is er nog geen sprake van significante 

uitval op basis van veroudering. Toch willen we anticiperen op  

een toekomstige toename daarvan. Om deze reden hebben 

we in samenwerking met de afdeling Uitvoering een aantal 

diagnostische technieken en monitoringsystemen ontwikkeld. 

Deze geven inzicht in specifieke verouderingseffecten en de 

waarschijnlijkheid van fataal falen van niet-toegankelijke com-

ponenten en leveren aanvullende informatie voor beslissingen 

over grote revisies of vervanging van individuele eenheden of 

deelpopulaties. Specifiek hebben we het dan over:

•	 	thermografische metingen ter bepaling van  

eventuele hot-spots;

•	 	akoestische en electrische ontladingsmetingen;

•	 	tangens delta-metingen aan doorvoerisolatoren;

•	 	gas in olie-analyse, ter indicatie van eventuele  

interne problemen;

•	 	fysische analyse van de conditie van de olie;

•	 	furanenanalyse van de conditie van de papierisolatie.

Een specifiek probleem betreft het fataal falen van een bepaalde 

populatie regelschakelaars als gevolg van het breken van een 

hardpapieren aandrijfas. In samenwerking met Ksander, an-

dere netbeheerders en de leverancier is hiervoor een modificatie 

ontwikkeld die in voorkomende gevallen het defect detecteert 

en onherstelbare gevolgschade voorkomt. In 2009 is gestart 

met een programma voor de implementatie daarvan.

Op grond van de nu beschikbare conditiecoderingen kan ge-

steld worden dat de kwaliteit van de populatie transformatoren 

als matig tot goed gekwalificeerd kan worden.

HS-velden

Ook bij de HS-velden brengen we op basis van conditiewaarde-

ring (1, 6 of 9) de kwaliteit in kaart en initiëren we noodzake-

lijke vervolgacties.

De waardering zal in de toekomst op basis van risicobenade-

ring verder worden geoptimaliseerd waarbij het doel is de kans 

op falen te verkleinen of het effect te reduceren.

Ook HS-velden kennen twee vormen van onderhoudsactivi-

teiten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een ’functionele 

controle van de beveiliging‘ en een ’inspectie van primaire 

componenten (vermogenschakelaars, scheiders en aarders)’.

Functionele controle

Een functionele controle van de secundaire installatie (beveiliging) 

vindt elke 3 jaar plaats en omvat de volgende werkzaamheden:

•	 	meten/ijken van de ingestelde waarden;

•	 	na afloop van de diverse metingen wordt het uitschakelcir-

cuit naar de vermogensschakelaar getest;

•	 	controle van signalen en vergrendelingen.

Inspectie van HS-velden

Een inspectie van het primaire deel vindt elke 3 jaar (bij open 

aanleg) of elke 10 jaar (bij gesloten aanleg) plaats en omvat de 

volgende werkzaamheden:

•	 	vrijschakelen van het veld inclusief veiligheidsmaatregelen 

(indien noodzakelijk);

•	 	conditiemeting van het veld (snelheidsmeting, visuele in-

spectie, oliecontrole, contactdruk);

•	 	vastleggen van de onderhoudsdata;

•	 	analyse van meetgegevens ten behoeve van beoordelen kwa-

liteit en aanvullende werkzaamheden;

•	 	kleine verzorgende onderhoudswerkzaamheden;

•	 	kleine reparaties.

Op basis van de nu beschikbare informatie kan de kwaliteit van 

de HS velden als Goed worden gekwalificeerd.  

HS-kabels
Er wordt onderscheid gemaakt in het onderhoud van de ver-

schillende kabeltypes. Een aantal activiteiten is echter voor alle 

kabelverbindingen hetzelfde. Deze algemene activiteiten zijn:

•	 	inspectie: het tracé wordt nagelopen en gecontroleerd op ver-

zakking en begroeiing. Crossbonding-kasten, zinkerborden 

en opstijgpunten worden geïnspecteerd;

•	 	onderhoud: kasten reinigen, zinkerborden herplaatsen, eindslui-

tingen schoonmaken, aardingen meten en kabels verleggen.

Massakabels 

Aan dit type kabel worden de algemene onderhoudsactiviteiten 

gepleegd. Van dit kabeltype zijn nog enkele tracés in bedrijf. 

In de afgelopen twee kalenderjaren zijn door onder meer 

reconstructies 7,3 km kabellengte vervangen op verschillende 

locaties in het verzorgingsgebied van Liander. 
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Oliedrukkabels:

•	 	inspectie: de oliedruk van de kabels wordt continu bewaakt. Da-

ling van de druk kan een lekkage inhouden. Deze lekkages wor-

den opgespoord en gerepareerd en de bodem wordt gesaneerd;

•	 	onderhoud: verzorgend onderhoud aan de KB installaties.

Gasdrukpijpkabels:

•	 	inspectie: de gasdruk van de kabels wordt continu bewaakt. 

Daling van de druk kan een lekkage inhouden. Deze lekkages 

worden opgespoord en gerepareerd;

•	 	onderhoud: verzorgend onderhoud aan de KB installaties.

Kunststofkabels:

•	 	inspectie: mantelfoutmetingen.

HS-lijnen
•	 	inspectie: 1x per jaar alle lijnen afvliegen. Afhankelijk van de 

toestand en het masttype worden van elke mast de coating, 

fundering, ophanginrichting en isolatoren gecontroleerd;

•	 	onderhoud: snoeien van bomen, reparatie van geleiders, 

vervangen van isolatoren, verwijderen van nesten, vervangen 

van ophanginrichtingen, coaten van masten en repareren 

van funderingen.

Gebouwen en terreinen
•	 	inspectie: 1x per jaar worden alle gebouwen (daken, muren, 

ramen en schilderwerk) en het hekwerk geïnspecteerd;

•	 	onderhoud: 6x per jaar wordt er schoongemaakt. Het onder-

houd wordt toestandsafhankelijk uitgevoerd (schilderwerk 

circa 1x per 10 jaar en dakbedekking circa 1x per 20 jaar);

•	 	tuinonderhoud (snoeien) en het onderhoud aan de hekken 

vindt 2x per jaar plaats.

Overige installaties waaraan onderhoud/inspectie 
wordt uitgevoerd
Meetinrichtingen (bedrijfsmetingen)

•	 	functionele controle: 1x per 3 jaar en wordt gelijktijdig  

uitgevoerd met de controle van het veld.

Toonfrequentinstallaties

•	 	inspectie (groot onderhoud): 1x per 3 jaar en jaarlijks een 

kleine onderhoudsbeurt (onder andere signaalsterkte meten).

Data transmissie apparatuur / verbindingen

•	 	functionele controle (onder meer overdrachtsapparatuur):  

1x per 3 jaar. Het betreft het doormeten van de verbindingen 

en controle van de RTU’s (Remote Terminal Unit).

Condensatorbatterijen

•	 	inspectie (condensatoren en spoelen): 1x per jaar. 

Noodstroomvoorziening

•	 	inspectie (groot onderhoud): 1x per jaar. Het betreft controle 

van de accu’s en het vervangen van de olie;

•	 	functionele controle (proef draaien): 1x per kwartaal.

b.  middenspanning

Onderhoud MiddenSpanningsRuimtes (MSR’s)
Het onderhoud van MSR’s is gebaseerd op conditieafhankelijk 

onderhoud. Vanaf 2007 is de inspectie van de MSR’s gecombi-

neerd met de belastingmeting van de MSR’s. Hiermee bereiken 

we dat ieder station minimaal eens per drie jaar wordt geïn-

specteerd. Naast deze geplande inspectie wordt structureel 

gebruik gemaakt van de informatie die bij ieder stationsbezoek 

wordt verkregen. Zodra tijdens een inspectie of bezoek een af-

wijking van de gewenste toestand wordt geconstateerd, wordt 

onderhoud ingepland. 

De bevindingen van het inspectieprogramma worden door de 

afdeling Uitvoering vastgelegd in het programma MainT.

De opgeslagen informatie bevat:

•	 	aantal uitgevoerde inspecties;

•	 	resultaat van de inspectie; 

•	 	aantal onderhoudsacties op basis van conditierapporten in MainT.

Met Uitvoering zijn afspraken gemaakt over acceptabele en 

onacceptabele condities van componenten. Onaanvaardbare 

condities worden door onderhoud/vervanging hersteld.

Op hoofdlijnen worden de volgende activiteiten tijdens een 

inspectie uitgevoerd:

•	 	verificatie technische gegevens;

•	 	klein niet-elektrotechnisch onderhoud (bijvoorbeeld  

reparatie slot);

•	 	eventueel initiëren vervolgactie bouwkundig onderhoud 

(bijvoorbeeld dakbedekking);

•	 	eventueel initiëren vervolgactie elektrisch onderhoud (bij-

voorbeeld onderhoud schakelaar, bijvullen eindsluiting);

•	 	administratieve afhandeling.

Nieuw geplaatste of aangepaste MSR’s worden kort na de  

inbedrijfname gecontroleerd met een infrarood camera. 

Hiermee wordt de kwaliteit van de montage gecontroleerd op 

voornamelijk losse verbindingen.

Er zijn 4 kwaliteitsgroepen gedefinieerd in MainT (Goed, Matig, 

Slecht en Zeer Slecht). Na de inspecties krijgt ieder component 

een kwaliteitsoordeel, waarbij de beoordeling van de totale 

ruimte een afgeleide is van alle geïnspecteerde componenten 

binnen die ruimte. Maandelijks wordt een rapport opgesteld 

om de voortgang te bewaken (aantallen) en eenmaal per jaar 

wordt een analyse uitgevoerd om de algehele kwaliteit van de 

ruimten en componenten te bepalen. 

MS-schakelaars
Voor het onderhoud van MS-schakelaars is een verdeling in 

vier categorieën schakelaars gemaakt. Afhankelijk van het 

type schakelaar en de functie van de schakelaar is de onder-

houdsinterval bepaald. Als een schakelaar binnen deze termijn 

het maximaal toegestane aantal afgeschakelde kortsluitin-

gen heeft overschreden, wordt deze tussentijds in onderhoud 
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genomen. Met deze beslisregels wordt per jaar het aantal te 

onderhouden vermogensschakelaars vastgesteld. Deze aantal-

len worden opgenomen in het jaarplan. Een evaluatie van het 

ingezette beleid loopt momenteel. Resultaten van dit onderzoek 

leiden eventueel tot aanpassingen van het beleid.

MS-kabels
Voor het selecteren en rangschikken van MS-kabels voor on-

derhoudsactiviteiten wordt gebruikt gemaakt van een nieuwe 

wegingmethodiek. Deze methode is gebaseerd op het aantal 

klanten en de lengte van het tracé en wordt gebruikt om kabels te 

selecteren voor het Nekaldiet-persprogramma, het plaatsen van 

GSM-kortsluitverklikkers of het verrichten van netaanpassingen.

De belangrijkste oorzaken van energieonderbrekingen in het 

MS-net zijn:

1. defecte Nekaldiet-moffen;

2. graafwerkzaamheden.

Ter voorkoming van bovengenoemde storingsoorzaken worden 

verschillende maatregelen genomen.

1. Nekaldiet-moffen

Om de kwaliteit van de Nekaldiet-mof vast te stellen, wordt deze 

beproefd met een verhoogde spanning (persen). Zoals toegelicht 

in bijlage 4 worden jaarlijks ruim 2.000 secties beproefd.

2. Graafwerkzaamheden

Maatregelen om onderbrekingen als gevolg van graafwerk-

zaamheden te reduceren:

•	 	verstrekken van ligginggegevens en beheer van KLIC-

meldingen. Het is te verwachten dat het aantal verzoeken 

om leidinggegevens enorm toeneemt door de invoering van 

de WION. De verwerking van de aanvragen is bijna geheel 

geautomatiseerd en wordt deels per e-mail beantwoord;

•	 	begeleiden van de werkzaamheden in het veld vanuit KLIC. 

Op basis van het risicoprofiel wordt bepaald of de werklocatie 

wel of niet bezocht wordt; 

•	 	in 2008 is een proef gestart met Cabletracks voor het verder 

terugdringen van het aantal graafschades. Bij aannemers die 

met dit systeem werken, worden de preventieve maatregelen 

in de vorm van kabelzoekacties en het maken van proefsleu-

ven vastgelegd en controleerbaar gemaakt voor Liander via 

het internet. Door bewustwording is het aantal veroorzaakte 

graafschades bij aannemers die bij de pilot zijn betrokken ge-

halveerd. Er lopen nu acties om verder uitrol van het systeem 

bij alle huisaannemers van Liander te realiseren.

In bijlage 4 is een risicoanalyse beschreven voor het risico op 

graafschade.

c.  laagspanning

LS-kabel
Ook voor het laagspanningsnet en bijbehorende aansluitingen 

zijn graafschades een belangrijke oorzaak van transportonder-

brekingen. De activiteiten om graafschades te voorkomen zijn 

gelijk aan die voor middenspanning.

Het grootste deel van het laagspanningsnetwerk bestaat uit 

kabels. Voor deze LS-kabels is gekozen voor curatief onderhoud.

Storingen kunnen spontaan optreden en worden bij uitval direct 

gerepareerd. Kabels die frequenter falen dan gemiddeld worden 

geëvalueerd en indien noodzakelijk vervangen. Het aantal sto-

ringen per postcodegebied is hiervoor maatgevend. Daarnaast 

wordt extra aandacht gegeven aan intermitterende fouten.

4.5.2  Kwalitatieve beoordeling van componenten
In artikel 17 van de Ministeriële Regeling voor het kwaliteits- 

en capaciteitsdocument wordt aangegeven dat de netbeheerder 

een beschrijving moet geven van de componenten van haar net 

en daar een kwalitatieve beoordeling van de technische toe-

stand van deze componenten aan moet koppelen. Liander geeft 

deze beschrijving op de volgende manier:

•	 	in onderstaande tekst van deze paragraaf wordt beschreven 

welke algemene methodiek van onderhoud wordt toegepast 

om de componenten in de gewenste kwaliteit te houden;

•	 	In paragraaf 4.5.1 (Onderhoudsactiviteiten) is per compo-

nent informatie gegeven over de specifieke invulling van het 

onderhoud. 

De restlevensduur van een component wordt niet primair be-

paald door de leeftijd van die component. De restlevensduur is 

afhankelijk van de gebruiksgegevens (bijvoorbeeld belasting-

graad, omgevingscondities), het beschikbaar zijn van reser-

veonderdelen, het faalgedrag van de (sub-)componenten en de 

beschikbare kennis. Aangezien deze aspecten voor de compo-

nenten in het net over de jaren veelal verschillend zijn geweest, 

is het bepalen van de restlevensduur en de kwaliteit van een 

component erg complex. 

In het verleden is de kwaliteit van de componenten veelal in 

stand gehouden door planmatig verzorgend onderhoud. Hierbij 

werden vrijwel alle componenten binnen een componentgroep 

op dezelfde manier onderhouden met vaste intervallen. Deze 

methodiek van onderhoud heeft als nadeel dat ook veel aan-

dacht uitgaat naar componenten in relatief goede toestand met 

een laag risicoprofiel. Deze aandacht kan beter gericht zijn op 

de meer risicovolle componenten in het netwerk. Bij deze com-

ponenten is immers meer kwaliteitsverbetering te halen. 

Om dit te bereiken is Liander voor steeds meer componentgroe-

pen een conditiegebaseerd onderhoudssysteem* aan het imple-

menteren. Er vindt dus een verschuiving plaats van planmatig 

verzorgend onderhoud naar conditiegebaseerd onderhoud met 

een aantal verzorgende taken.
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*Conditie gebaseerd onderhoud

Aan de hand van inspecties, met veelal vaste intervallen, 

wordt de initiële conditie van een component bepaald. Liander 

bepaalt de frequentie van deze inspecties integraal voor een 

componentgroep of per individueel component middels het  

risicomanagementproces, zie ook paragrafen 3.5 (Assetma-

nagement risicomanagement proces) en 3.6 (Risicoprofiel  

Liander). Aan de hand van de Assetmanagement risicomatrix 

wordt het risicoprofiel en daarmee de intervalfrequentie bepaald. 

Afhankelijk van de initiële conditie van een component worden 

verdere acties ingepland. Als bijvoorbeeld uit initiële inspectie 

blijkt dat de conditie van een regelschakelaar van een transfor-

mator niet optimaal is, wordt met diagnostische methodieken 

meer informatie over de conditie verzameld. Met deze informa-

tie wordt dan een beslissing genomen voor de onderhoudsactie 

of vervanging. 

Door op de conditieinformatie te sturen wordt een component-

groep op de gewenste kwaliteit gehouden. Met behulp van de 

conditie-informatie en kwaliteitstatus kan, via de onderstaan-

de leeftijdsopbouwgrafieken van de verschillende component-

groepen, een minimale levensduurverwachting worden afgege-

ven. De gedachte hierachter kan als volgt worden samengevat:

•	 	de kwaliteit van alle componenten in een componentgroep 

wordt op het gewenste niveau gehandhaafd via conditiegeba-

seerd onderhoud. Alle componenten in een componentgroep 

hebben dus minimaal hetzelfde kwaliteitsniveau en dat geldt 

ook voor de oudste componenten;

•	 	Uitgaande van dezelfde gebruikscondities geven de oudste 

componenten in de componentgroep vervolgens een indica-

tie voor de minimale levensduurverwachting van de gehele 

componentgroep. In werkelijkheid kunnen jongere compo-

nenten een kortere levensduur hebben door invloeden van de 

omgeving, belasting en gebruik.

De eindelevensduur is voor veel componenten nog niet bereikt. 

De minimaal verwachte levensduur kan de komende jaren  

dus nog oplopen. Waar de grens ligt, is niet geheel bekend.  

Het risico dat deze grens bereikt wordt, is echter afgedekt. De 

componenten die naar gelang de levensduurverwachting het 

eerst gaan storen/falen, zijn veelal de oudste componenten. 

Door het aantal oudste componenten over een tijdsblok van  

15 jaar te bekijken in een monitoringsgroep, kan er inzicht wor-

den verkregen of er genoeg verwerkingscapaciteit in het bedrijf 

aanwezig om dit risico op te vangen. De omvang van de monito-

ringsgroep is per componentengroep in procenten ten opzichte 

van de totale populatie aangegeven, zie tabel 4.3. In de laatste 

kolom is het jaarlijkse aantal berekend van de componenten uit 

de monitoringsgroep die risico lopen op vervanging. De moni-

toringsgroep is dus evenredig verdeeld over de komende 15 jaar 

waarbij wordt uitgegaan van 100% falen van de monitorings-

groep. In de praktijk zal het percentage veel lager zijn doordat 

onderhoud wordt gepleegd aan deze netcomponenten. 

Uit de tabel blijkt dat het belangrijkste risico bij de 50 kV-

netcomponenten gelopen wordt vanwege de lange levertijden 

bij eventuele vervangingen. De kwaliteit van deze componenten 

wordt dan ook op de korte termijn via instandhoudingstechnie-

ken zoals beschreven in voorgaande paragrafen gegarandeerd 

en op de langere termijn via de vervanging van de 50 kV-netten 

door 20 kV-netten. 

Component Eenheid Aantal Gemiddelde  

Leeftijd 

[jaar]

Minimale 

Levensduur 

Verwachting

Monitorings-

groep* 

(15 jaar)

Risico op 

jaarlijks 

vervanging, 

komende 

15 jaar

HS-kabels 50 kV km 1.675 38 68 14 16

HS-lijnen 50 kV km 173 41 68 20,8 2

HS-schakelinstallaties 50 kV stuks 103 35 54 25,2 2

MS-schakelinstallaties stuks 45.537 25 68 3,4 102

HS/MS-transformatoren 

110-150 kV

stuks 185 27 68 9,7 1

MVA 12.763

HS/MS-transformatoren  

50 kV

stuks 280 34 54 27,1 5

MVA 6.831

MS/LS-transformatoren stuks 45.107 20 68 0,1 4

MVA 18.306

MS-kabels km 34.859 28 68 4,3 100

LS-kabels km 47.134 28 68 4,2 132

*  Bij <1941 aantallen, bestaat de monitoringsgroep uit de groep (<1941) + (1941 t/m 1945) + (1946 t/m 1950). 

Tabel 4.3 Kwaliteitstatus en –monitoring van netcomponenten.
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Hieronder is in grafieken een overzicht gegeven van de leeftijds-

opbouw van de in tabel 4.3 aangegeven netcomponenten. 

De leeftijdsopbouw van de LS-kabels in figuur 4.3 is weer-

gegeven in segmenten van 5 jaar waarbij componenten van 

vóór 1941 als een groep zijn beschouwd. Deze methodiek is 

ook gehanteerd bij de weergave van overige netcomponenten 

hieronder. 

In figuur 4.4 is de leeftijdsopbouw van de MS-kabels weerge-

geven per 5 jaar segmenten en in figuur 4.5 is de capaciteit van 

de aangelegde MS-kabels in kilometereenheden getoond. De 

capaciteitsgroei van de MS-kabels vanaf medio jaren negentig 

in figuur 4.5 komt door toename van het vermogen van nieuwe 

typen MS-kabel. 

Figuur 4.3 Leeftijdsopbouw van LS-kabels.
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Figuur 4.4 Leeftijdsopbouw van MS-kabels.
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Leeftijdsopbouw MS-kabels (in kilometer-eenheden)
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Figuur 4.5 Capaciteit van MS-kabels in kilometer-eenheden.
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Naast de aantallen MS-transformatoren in figuur 4.6 is het 

vermogen van de nieuwe MS-transformatoren per 5 jaar in 

figuur 4.7 weergegeven. Doordat de capaciteit van nieuwe typen 

transformatoren hoger is dan de oude typen is de aanzienlijke 

toename van de vermogens in figuur 4.7 te zien. 

Leeftijdsopbouw MS-transformatoren (aantallen)
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Figuur 4.6  Leeftijdsopbouw van MS-transformatoren naar aantallen 
per 5 jaar.
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Leeftijdsopbouw MS-schakelinstallaties (aantallen)
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Figuur 4.8  Leeftijdsopbouw van MS-schakelinstallaties.
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Leeftijdsopbouw 50 kV kabels (lengtes)
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Figuur 4.9a  Leeftijdsopbouw van 50 kV-kabels.
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Leeftijdsopbouw MS-transformatoren (vermogens)
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Figuur 4.7  Leeftijdsopbouw van populatie MS-transformatoren naar 
vermogens per 5 jaar.
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Figuur 4.9b  Leeftijdsopbouw van 50 kV-lijnen.
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Leeftijdsopbouw 50 kV transformatoren (vermogens)
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Figuur 4.10b   Leeftijdsopbouw van 50 kV-transformatoren  
naar vermogens per 5 jaar.
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Leeftijdsopbouw 110-150 kV transformatoren (vermogens)
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Figuur 4.13   Leeftijdsopbouw van 110-150 kV-transformatoren naar 
vermogens per 5 jaar.
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Figuur 4.10a   Leeftijdsopbouw van 50 kV-transformatoren  
naar aantallen per 5 jaar.
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Leeftijdsopbouw 50 kV schakelinstallaties (aantallen)
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Figuur 4.11   Leeftijdsopbouw van 50 kV-installaties.
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Leeftijdsopbouw 110-150 kV transformatoren (aantallen)
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Figuur 4.12   Leeftijdsopbouw van 110-150 kV-transformatoren naar 
aantallen per 5 jaar.
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4.5.3 Vervangingen op basis van populatie-analyse

Geleidelijke vervanging van hoofdinfrastructuur 

elektriciteitsdistributienet

In paragraaf 5.1.3 (Visie toekomstige netinfrastructuur) is de 

visie van Liander ten aanzien van de overgang van de huidige 

50 kV- en 10 kV- hoofdstructuur voor distributienetten naar  

20 kV-hoofdstructuur toegelicht. Dit houdt in dat bij vervangingen 

of uitbreidingen in de 50 kV- en 10 kV-hoofdstructuur Liander 

tegelijk de overgang naar 20 kV overweegt. De aanleiding voor 

zulke vervangingen kunnen netuitbreidingen, reconstructies, 

capaciteits- en kwaliteitsknelpunten zijn. Omdat veroudering 

van de netcomponenten kan leiden tot kwaliteitsknelpunten, 

wordt de overweging voor vervanging gebaseerd op de toestand 

en de kwaliteit van de componenten en niet op leeftijd. Zodoende 

ontstaat een geleidelijke vervanging van de hoofdinfrastruc-

tuur van het door Liander beheerd elektriciteitsdistributienet.

Vervangingen door generieke risico’s

Veel voorkomende knelpunten van dezelfde populatie wor-

den gecategoriseerd onder generieke risico’s zoals toegelicht 

in paragraaf 3.5.4 (Generieke (assetgerelateerde) risico’s). In 

het knelpuntenregister verwijzen zulke knelpunten naar de 

bijbehorende generieke risico. Vervolgens wordt een populatie-

analyse gemaakt die kan leiden tot vervanging of andere acties 

conform het gehanteerde beleid. In bijlage 4 zijn de top 10-gene-

rieke risico’s en het bijbehorende beleid uiteengezet.  

Statistische storingenanalyse hoogspanningsassets

Voor de hoogspanningsassets wordt jaarlijks een statistische 

storingenanalyse gemaakt die inzicht geeft in de component-

groepen die de meeste storingen veroorzaken met grote impact 

op de bedrijfswaarden. Met dit inzicht kan de focus worden 

gelegd op het voorkomen van zulke storingen door onderhouds- 

en vervangingsbeleid te ontwikkelen voor betreffende popu-

latie netcomponenten. Zodoende wordt jaarlijks een overzicht 

bijgehouden van het aantal storingen per objectpopulatie zoals 

in figuur 4.14 is weergegeven.
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Figuur 4.14 Aantal storingen per objectpopulatie 2004-2008.
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Zo’n objectpopulatie bestaat uit verschillende typen netcom-

ponenten waarvan ook de storingsgegevens worden verzameld 

en geanalyseerd. Op basis van deze gegevens is voor 2008 een 

overzicht gemaakt van de top 5-componenten met de meeste 

storingen, zie figuur 4.15.

 

Figuur 4.15  Componenten met de meeste storingen in 2008.

De verzamelde storingsdata geven ook een overzicht van de 

energieonderbrekingen veroorzaakt per objectpopulatie en 

bijbehorende netcomponenten, zie figuur 4.16.

 Figuur 4.16  Componenten met de meeste storingen in 2008.
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4.5.4  Kwaliteitsknelpunten in knelpuntenregister 
Kwaliteitsknelpunten en bijbehorende risico’s die geconsta-

teerd worden tijdens onderhoudsactiviteiten, zoals omschreven 

in paragraaf 4.5.1 (Onderhoudsactiviteiten), zijn in het knel-

puntenregister opgenomen. Daarnaast worden in dit register 

kwaliteitsknelpunten als gevolg van storingen, beheer, waar-

nemingen, analysen, verleggingen en reconstructies opgeno-

men. Deze knelpunten worden geëvalueerd en gerangschikt 

zoals omschreven in paragraaf 3.5.3. (Knelpunten). Indien na 

evaluatie een knelpunt leidt tot een hoog of zeer hoog risico voor 

de bedrijfswaarden van Liander, worden beheersmaatregelen 

genomen om de risico te reduceren. Dit kan ook tot vervanging 

van betreffende netcomponenten leiden. Figuur 4.17 geeft een 

overzicht van de ingevoerde knelpunten in het knelpunten-

register. 

Figuur 4.17 Type knelpunten in register.

Bovenstaande figuren tonen aan dat de meeste knelpunten in 

de categorie kwaliteit en capaciteit vallen. Daarbij valt op te 

merken dat knelpunten in de categorie regelgeving, die risico’s 

impliceren op non-conformiteit met de regelgeving , alarme-

rende signalen zijn die tijdig risicoreducerende maatregelen 

vereisen. Zoals in paragrafen 3.2 (Inbedding risicomanage-

ment) en 3.6 (Risicoprofiel Liander)  is toegelicht, wordt ‘Wet- 

en regelgeving’ als randvoorwaarde gezien in de risicomanage-

mentcyclus van Liander. 

Type knelpunten in register op 31-08-2009

Aantallen Percentage

 Capaciteit (216 - 43,2%)
 Kwaliteit (255 - 51%)
 Milieu (5 - 1%)
 Opgedrongen werk (4 - 0,8%)
 Regelgeving (9 - 1,8%)
 Veiligheid (11 - 2,2%)
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De verhouding van de knelpunten in het register met het net-

vlak of spanningsniveau is in figuur 4.18 weergegeven. Omdat 

de knelpunten in de LS-netten veelal assetgerelateerde (gene-

rieke) risico’s zijn, worden deze collectief ingevoerd en aan de 

generieke risico’s gekoppeld. De toelichting en het overzicht van 

de top 10-generieke risico’s zijn in paragrafen 3.5.4 (Generieke 

(assetgerelateerde) risico’s) en 3.6.2 (Assetgerelateerde risico’s) 

weergegeven en in bijlage 4 is een analyse van de assetgerela-

teerde risico te vinden. 

 Figuur 4.18 Knelpunten in register naar netvlak.

Verdere opsplitsing van de bovengetoonde knelpunten naar 

risicozwaarte levert de verdeling volgens figuur 4.19 op. Hierbij 

geldt voor de niet-genoemde categorie, onder ZH, dat deze nog 

moeten worden gewaardeerd. 

4.5.5  Het onderhouds- en vervangingsplan
Het onderhouds- en vervangingsplan is gebaseerd op de in 

paragraaf 4.5.1 (Onderhoudsactiviteiten) omschreven reguliere 

onderhoudsactiviteiten tezamen met de hoge kwaliteitsrisico’s 

zoals omschreven in paragraaf 4.5.4 (Kwaliteitsknelpunten in 

knelpuntenregister) en de beoogde vervangingen die in para-

graaf 4.5.3 (Vervangingen op basis van populatie-analyse) zijn 

toegelicht. Het onderhouds- en vervangingsplan is in bijlage 9 

opgenomen. Naast het reguliere onderhoud behoren ook amove-

ren, schade- en storingafhandeling onder het onderhoudsplan 

evenals dienstverlenende activiteiten (algemeen beheer). In ta-

bel 4.4 staat een toelichting bij de in onderhoudsplan genoemde 

hoofdactiviteiten. 

Vervangingen zijn in een separate tabel weergegeven om 

inzichtelijk te maken welke vervangingen Liander verwacht 

voor de komende vijf jaar. Deze vervangingen zijn gebaseerd op 

de aantallen verleggingen en reconstructies ten behoeve van 

klanten maar ook omwille van het reduceren van assetgerela-

teerde risico’s die in paragraaf 3.6.2 (Assetgerelateerde risico’s) 

en bijlage 4 zijn toegelicht.  
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 Figuur 4.19  Knelpunten in register naar risicozwaarte.

Aantal knelpunten
Risico zwaarte

Tabel 4.4 Hoofdactiviteiten onderhoud.

Amoveren  Sloop en verwijderen leidingen, installaties e.d.

Modificatief onderhoud  Vervangen van storingsgevoelige of gestoorde componenten

Preventief onderhoud  Controle, inspecties, metingen en onderhoudshandelingen

Schades  Veiligstellen en repareren infrastructuur na veroorzaken van schade

Storingen  Veiligstellen en repareren infrastructuur na constatering van storing 

Aantallen Percentage
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Om tijdig in te kunnen spelen op risico’s die veroorzaakt wor-

den door meer vraag naar capaciteit vanuit de omgeving, houdt 

Liander mogelijke ontwikkelingen in het elektriciteitsdistribu-

tienet en in de behoeften aan uitbreidingen of vervangingen in 

de netwerken nauwlettend in de gaten door:

•	 	ontwikkelingen in de huidige netinfrastructuur te monito-

ren en de netplanning te versterken middels een duidelijke 

visie voor de toekomstige infrastructuur, zie paragraaf 5.1 

(De netinfrastructuur);

•	 	prognoses en groeiscenario’s voor de belasting en opwekking 

te ontwikkelingen op basis van geïnventariseerde marktont-

wikkelingen en trends in de energiebranche, zie paragraaf 

5.2 (Ontwikkeling raming transportcapaciteit);

•	 	de betrouwbaarheid van de prognoses nog eens te verifiëren 

alvorens deze te gebruiken bij de netanalyses, zie paragraaf 

5.3 (Analyse raming transportcapaciteit);

•	 	potentiële knelpunten naar aanleiding van de netanalyse tij-

dig te voorzien van oplossingen, zie paragraaf 5.4 (Potentiële 

capaciteitsknelpunten en oplossingsrichtingen);

•	 	jaarlijks investeringsplannen te ontwikkelen die gericht zijn 

op het verminderen en opheffen van risico’s en tegelijk reke-

ning houden met de behoefte van de klanten en de markt, zie 

paragraaf 5.5 (Het investeringsplan). 

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op deze on-

derwerpen in lijn met de MR. In bijlage 1 zijn de artikelen uit de 

MR gerelateerd aan corresponderende paragrafen.  

5.1 de netinfrastructuur

Liander is netbeheerder van het elektriciteitsdistributienet 

voor de provincies Friesland, Gelderland, Flevoland exclusief de 

Noord Oost Polder, Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland. 

Binnen deze gebieden is voor de gemeente Leeuwarden ENEXIS 

en voor de gemeente Heemstede STEDIN de netbeheerder. 

Figuur 5.1 illustreert het gedeelte van het elektriciteitsnet dat 

door Liander wordt beheerd. 

De netinfrastructuur van Liander bestaat uit 0,4–50 kV-verbin-

dingen, 0,4–150 kV-stations en 0,4–50 kV-klantaansluitingen 

die gecontroleerd worden via ICT-infrastructuur en beveiligd 

worden door secundaire installaties. Hieronder volgt een 

nadere omschrijving van de huidige infrastructuur en van de 

koppelingen met aangrenzende netbeheerders. Aansluitend 

wordt ingegaan op de visie van Liander op de toekomstige 

netinfrastructuur. 

5.1.1  Huidige netinfrastructuur 
Na de overdracht van de 110-150 kV-netten aan landelijke 

netbeheerder TenneT bestaat het elektriciteitsnet dat Liander 

beheert uit netwerken met een spanningsniveau van 50 kV en 

lager, aangevuld met de 110-150/50/10 kV-transformatoren en 

–stations, maar zonder de 110-150 kV-schakelinstallaties. Het 

150 kV-net CBL Randmeren is daarbij met crossborder-leases 

belast en daardoor van de overdracht aan TenneT uitgeslo-

5 capaciteit

Figuur	5.1		Regionaal	elektriciteitsnet	in	beheer	van	Liander.
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ten en in volledige eigendom van Liander gebleven. Om het 

beheer van het 150 kV-net CBL Randmeren maximaal te laten 

aansluiten op het beheer van de overige 110 150kV-netten, heeft 

Liander op datzelfde moment met TenneT een onderbeheers-

overeenkomst voor het 150 kV-net CBL Randmeren afgesloten. 

De netwerken die Liander beheert, zorgen voor de distributie 

van elektriciteit en maken de levering aan de klant mogelijk. 

Vandaar dat we hier spreken  van een distributienet. Daar-

naast wordt via de distributienetwerken decentraal opgewekte 

elektrische energie op 50 kV-niveau of lager aan het net terug-

geleverd. 

In tabel 5.1 is een overzicht weergegeven van de aantallen com-

ponenten waaruit het door Liander beheerde elektriciteitsnet 

bestaat. De hoofdinfrastructuur van dit elektriciteitsdistribu-

tienet is in bijlagen 11 t/m 14 schematisch weergegeven. 

TenneT zal het 150 kV-net CBL Randmeren in overleg met Lian-

der inhoudelijk in haar KCD behandelen en bijbehorende aan-

tallen componenten vermelden. Liander brengt dit onderdeel 

van het KCD als formele netbeheerder ook als separaat KCD uit. 

De aantallen netcomponenten in tabel 5.1 zijn vastgesteld op 

basis van het Net Objecten Register (NOR) van Liander en con-

form de CODATA-opgave aan de Energiekamer in 2009. In het 

kader van het vorige KCD is ook opgave gedaan van de aantal-

len netcomponenten zoals in tabel 5.2 is weergegeven.

Wijzigingen in aantallen netcomponenten

De wijzigingen in de aantallen componenten in het hoog-

spanningsnet zijn vooral het gevolg van de overdracht van de 

110-150 kV-netten aan TenneT. Wijzigingen in de midden- en 

laagspanningsnetten zijn vooral veroorzaakt door het weglaten 

van netcomponenten die buiten gebruik zijn genomen. 

Wijzigingen in de netinfrastructuur

Een overzicht van de significante wijzigingen in de hoofdinfra-

structuur van het elektriciteitsdistributienet gedurende de 

afgelopen twee kalender jaren is in bijlage 15 opgenomen. Dit 

overzicht bevat informatie over de wijzigingen in de netinfra-

structuur boven 35 kV en aldus in de 50 kV-netinfrastructuur 

en de 110-150 kV-stations.  

Spanningsniveau Component Eenheid Aantallen 

per 1-1-2009

Hoogspanning  

(> 35 kV)

HS lijnen km 173

HS kabels km 1.675

HS stations stuks 104

HS schakelvelden stuks 1.106

HS transformatoren MVA 17.208

Middenspanning  

(1 t/m 35 kV)

MS kabels km 34.859

MS stations stuks 324

MS middenspanningsruimte stuks 43.396

MS schakelvelden stuks 149.135

MS transformatoren MVA 12.006

Laagspanning  

(< 1 kV)

LS kabels km 47.134

LS kasten stuks 90.465

Tabel 5.1  Aantallen netcomponenten per 1-1-2009.

Spanningsniveau Categorieën Eenheid Aantallen 

per 1-1-2006

Aantallen 

per 1-1-2007

Aantallen 

per 1-1-2008

Hoogspanning (> 35 kV) Transformatoren stuks 528 615 641

Stationsvelden HS stuks 1080 1085 1094

Kabels km 2092 2317 2477

Lijnen* km 1988 2048 2016

Stationsvelden MS stuks 5169 5411 5448

Middenspanning (1 t/m 35 kV) Kabels km 38747 39142 39638

Middenspanningsruimte stuks 43379 44237 44905

Schakel- en regelstations stuks 137 138 141

Laagspanning (< 1 kV) kabels km 58396 59452 60162

* excl. 220 kV lijnen in Friesland en 380 kV lijnen in Noord Holland. 

Tabel 5.2 Aantallen netcomponenten 2006-2008.
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5.1.2  Koppelingen met aangrenzende netbeheerders
Door de overdracht van de 110-150 kV-netten aan TenneT zijn 

de koppelingen met aangrenzende netbeheerders ingrijpend 

veranderd. Deze zijn in onderstaande tabellen per regio weer-

gegeven.

Koppelpunt 

station/verbinding van

Koppelpunt verbinding naar Netbeheerder Spanning

(kV)

Capaciteit

(MVA) 

Alphen West 150 kV  TenneT 150 300

Leiden 50 kV TenneT 150 300

Sassenheim 50 kV TenneT 150 240

Waddinxveen Stedin 50 60

Tabel 5.3 Koppelingen met aangrenzende netbeheerders regio Zuid Holland

Koppelpunt 

station/verbinding van

Koppelpunt verbinding naar Netbeheerder Spanning

(kV)

Capaciteit

(MVA) 

Hemweg CZ-B 150 kV  TenneT 150
825

Hemweg CZ-A 50 kV  TenneT 150

Zorgvlied 150kV  TenneT 150 200

Noord Papaverweg 50 kV  TenneT 150 270

Nieuwe Meer 150kV  TenneT 150 280

Bijlmer Zuid  TenneT 150 135

Bijlmer Noord  TenneT 150 90

Venserweg  TenneT 150 90

Watergraafsmeer  TenneT 150 106

Hoogte Kadijk 150 kV  TenneT 150 300

Amstelveen 150 kV  TenneT 150 380

Anna Paulowna 150 kV  TenneT 150 280

Heemstede  Stedin 10 80

Haarlemmermeer 150 kV  TenneT 150 300

s-Graveland 150 kV  TenneT 150 300

Oterleek 150 kV  TenneT 150 300

Westwoud 150 kV  TenneT 150 300

Wijdewormer 150 kV  TenneT 150 300

Velsen (NUON)  TenneT 150 300

Waarderpolder  TenneT 150 106

Vijfhuizen 150 kV  TenneT 150 400

Tabel 5.4 Koppelingen met aangrenzende netbeheerders regio Noord Holland.
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Koppelpunt 

station/verbinding van

Koppelpunt verbinding naar Netbeheerder Spanning

(kV)

Capaciteit

(MVA) 

Bergum I  TenneT 110
116

Bergum II  TenneT 110

Dokkum  TenneT 110 66

Drachten I  TenneT 110
117

Drachten II  TenneT 110

Gorredijk  TenneT 110 42

Heerenveen  TenneT 110 100

Herbayum I  TenneT 110

187Herbayum II  TenneT 110

Herbayum IV  TenneT 110

Leeuwarden I  Enexis 10 20

Leeuwarden II  Enexis 10 100

Lemmer  TenneT 110 66

Louwsmeer tertiair  TenneT 20 32

Marnezijl 11  TenneT 110
63

Marnezijl 12  TenneT 110

Oosterwolde  TenneT 110 66

Oudehaske 11 + 21  TenneT 110 66

Rauwerd  TenneT 110 42

Sneek  TenneT 110 100

Wolvega  TenneT 110 42

Tabel 5.5 Koppelingen met aangrenzende netbeheerders regio Friesland.
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Koppelpunt 

station/verbinding van

Koppelpunt verbinding naar Netbeheerder Spanning

(kV)

Capaciteit

(MVA) 

Doetinchem 150 kV  TenneT 150 302

Apeldoorn 150 kV  TenneT 150 353

Arnhem  TenneT 150 132

Borculo  TenneT 150 88

Nijmegen 50 kV  TenneT 150 300

Tiel 150 kV  TenneT 150 204

Dale  TenneT 150 132

Dodewaard  TenneT 150 168

Druten  TenneT 150 80

Ede 150 kV  TenneT 150 310

Platvoet  Enexis 10 6

Eerbeek  Enexis 150 132

Eibergen  TenneT 10 40

Elst  TenneT 150 132

Kattenberg 50 kV  TenneT 150 200

Lochem  TenneT 150 88

Renkum Nuon  TenneT 150 330

Teersdijk I  TenneT 150
198

Teersdijk II  TenneT 150

 Ulft  TenneT 150 132

Vaassen  TenneT 150 80

Winterswijk  TenneT 150 132

Woudhuis  TenneT 150 110

Zaltbommel I  TenneT 150
198

Zaltbommel II  TenneT 150

Zevenaar I  TenneT 150
198

Zevenaar II  TenneT 150

Zutphen I  TenneT 150
176

Zutphen II  TenneT 150

Ede * Harselaar, Harderwijk TenneT 150 2*(2*223 MVA)

Hattem * Woudhuis-Dronten, Lelystad TenneT 150 2*494 MVA

Hattem * Vaassen, Woudhuis TenneT 150 2*223 MVA

Zeewolde * Bunschoten, Soest TenneT 150 2*(2*416 MVA)

Pampus * ‘s Gravenland TenneT 150 225 MVA

Lelystad * 380 kV koppeltransformator TenneT 150 500 MVA

* Cross Border Lease.

Tabel 5.5  Koppelingen met aangrenzende netbeheerders regio Friesland.
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5.1.3  Visie toekomstige netinfrastructuur
Zoals in hoofdstuk 1 (Liander en de maatschappij) is toegelicht, 

staan er diverse nieuwe ontwikkelingen in de energiemarkt 

op stapel als gevolg van de duurzaamheidtransitie en techno-

logische innovaties. Liander heeft daarom een nieuwe visie 

ontwikkeld voor de toekomstige infrastructuur van het elektri-

citeitsdistributienet die ook rekening houdt met de vraag naar 

hogere betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Het toekomstige 

elektriciteitsdistributienet moet dan beter voorbereid zijn op 

nieuwe ontwikkelingen zoals:

•	 de vraag naar elektrische energie: 

 - elektrische auto’s;

•	 de levering van elektrische energie:

 - micro-WKK; 

 - nieuwe generatie zonnecellen;

 - meer decentrale opwekking door tuinders;

 - nieuwe generatie getijdecentrales.

Om tijdig in te spelen op de nieuwe duurzame ontwikkelingen 

en innovaties heeft Liander een intelligente 20 kV-netstructuur 

ontwikkeld. In deze 20 kV-netstructuur worden intelligente 

20/10 kV-distributiestations opgenomen vanwaaruit het huidige 

10 kV-net wordt gevoed. In zulke intelligente 20/10 kV-distri-

butiestation wordt ook de foutplaatslocatie berekend bij een 

storing van de aangesloten 10 kV-streng, zodat een gestoorde 

10 kV-netcomponent nog sneller kan worden gescheiden en 

vervolgens de energieonderbreking wordt hersteld. Figuur 5.2 

illustreert zo’n 20 kV-netstructuur die op de duurzame ontwik-

kelingen en innovaties anticipeert. 

Met deze intelligente 20 kV-netstructuur wil Liander  

bereiken dat:

•	 de klantperformance en kwaliteit van het net toeneemt:

 - klantaansluitingen zijn sneller te realiseren;

 - betere spanningskwaliteit;

 - minder storingverbruikersminuten.

•	 de flexibiliteit van het net toeneemt:

 -  de MS-netstructuren zijn gemakkelijker te realiseren en te 

onderhouden;

 - meer standaardisatie;

 -  beter geschikt voor groeiende vraag naar MS-aansluitingen. 

5.2  ontwikkeling raming  

transportcapaciteit

5.2.1   Relevante maatschappelijke  
ontwikkelingen en trends 

Elektriciteit speelt een essentiële rol in onze samenleving.  

Bij uitval van het elektriciteitsysteem komt onze maatschappij  

voor een groot deel stil te liggen. De betrouwbaarheid van onze 

 

Figuur 5.2 20 kV-netstructuur.
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elektriciteitsnetten is daarom een belangrijk issue. De afgelopen 

10 jaar is daarnaast sterk de focus geweest op kostenefficiency, 

met name vanwege het reguleringsbeleid van de Energiekamer.

Momenteel krijgt de derde pijler groeiende aandacht: een 

schone energievoorziening.

Liander werkt aan deze aspecten van de energievoorziening , in 

onderling balans. Hieronder behandelen we de ontwikkelingen 

verder. 

5.2.1.1  EnergieTransitie
In Nederland zetten bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen 

en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk in voor een 

duurzame energievoorziening in 2050. Energie is dan schoon, 

voor iedereen betaalbaar en wordt continu geleverd. Dit proces 

wordt EnergieTransitie genoemd. Als netbeheerder zijn wij een 

essentiële schakel in dit proces om alle initiatieven te facilite-

ren en daarmee een bijdrage te leveren aan het realiseren van 

een duurzame energievoorziening.

Bij een duurzame energievoorziening hoort een sterke reductie 

van de emissie van CO2- om het broeikaseffect tegen te gaan. 

Dit gecombineerd met een stijgende afhankelijkheid van 

buitenlandse olie en met name gas geeft een grote noodzaak 

om de energievoorziening efficiënter te maken, de inzet van de 

energiedrager voor het optimale doel te benutten en daarmee de 

energievoorziening CO2-vrij of minder CO2 -intensief te maken.

De volgende ontwikkelingen zijn de belangrijkste binnen de 

EnergieTransitie, met impact op onze elektriciteitsnetten:

Inpassing decentrale opwek
1) Opwek op MS-niveau

Op de MS-netten is de laatste jaren al ervaring opgedaan met 

decentrale opwekkers, zoals windturbines en WKK’s. De dyna-

miek in onze netten is hierdoor aanzienlijk groter geworden. 

De laatste jaren zijn grote hoeveelheden WKK-vermogen 

opgesteld bij met name tuinders. Hiermee zijn tuinders zelf 

elektriciteit gaan opwekken en niet alleen voor hun eigen be-

drijfsproces maar ook voor elektriciteitshandel.

Het gebruik van WKK’s is sterk afhankelijk van marktprijzen 

van energie en van subsidies. De levensduur van WKK’s is 

aanzienlijk korter dan de levensduur van onze netten, wat de 

investeringen in onze netten economisch risicovoller maakt.

In ons voorzieningsgebied zijn de nodige plannen om het WKK-

vermogen verder te laten groeien.

In Nederland is de doelstelling om de hoeveelheid wind op 

land te verdubbelen naar 4.000 MW in 2011, waarna het verder 

groeit naar 6.000 MW in 2020.

Met name in de windrijke provincies zal deze groei plaatsvinden. 

Deze gebieden liggen voor een groot deel in Liander-voorzienings- 

gebied.

Kortom Liander verwacht de komende jaren een verdere groei 

in aantal en in vermogen van deze decentrale opwekkers.

2) Opwek op LS-niveau

Daarnaast verwachten we de komende jaren een sterke op-

komst van kleinere decentrale opwekkers, zoals PV-panelen 

en micro-WKK’s, waarmee ook op huishoudensniveau elek-

triciteitsopwek gaat plaatsvinden. In 2008 zijn de regelingen 

‘Stimulering Duurzame Energieproductie’ en ‘Duurzame 

warmte’ van kracht geworden die deze decentrale opwekking 

verder stimuleert.

Liander heeft de laatste jaren diverse pilots en testen met 

micro-WKK’s uitgevoerd. In 2009 is een voorzichtige markt-

introductie gestart en in 2010 zullen meer leveranciers volgen. 

Naar verwachting zullen in 2010 zo’n 10.000 tot 15.000 micro-

WKK’s geïnstalleerd worden in Nederland, in 2011 zo’n 35.000, 

waarna het product langzaam volwassen in de markt komt. 

Micro-WKK’s zijn, in de eerste jaren, met name een product dat 

in de bestaande bouw te verwachten is, waar het als vervanger 

van de bestaande CV-ketels zal dienen. Deze vervangingsmarkt 

is zo’n 400.000 stuks per jaar, zodat micro-WKK’s snel groot-

schalig in Nederland aanwezig kunnen zijn.

Uitgaande van huidige efficiëntiegraad van  PV-panelen ver-

wachten we dat de marktpenetratie hiervan iets minder snel 

gaat, maar lokaal zullen de nodige initiatieven plaatsvinden, 

zodat we er plaatselijk rekening mee moeten houden.

De komst van deze energiebronnen zorgt voor tweerichtings-

verkeer op de netten en dat beïnvloedt de spanning en stroom. 

Verder heeft het ook effect op bijvoorbeeld de veiligheid van 

onze monteurs in de netten bij storingen.

Omdat de decentrale opwekkers dichter bij de verbruikers 

staan en hierdoor voor minder stroomtransport zorgen,  kun-

nen ze ook helpen om onze netten efficiënter te beheren. Hierbij 

kan gedacht worden aan reductie van netverliezen, verlagen 

van de belasting van componenten in het net en daarmee het 

verlengen van de levensduur van onze infrastructuur.

Om dit mogelijk te maken is het nodig dat onze netten slim-

mer worden door deze te transformeren in zogenaamd ‘Smart 

Grids’, waarin het energiesysteem, inclusief de gebruikers, op 

elkaar afgestemd en geoptimaliseerd wordt. De introductie van 

Slimme Meters is hiervan de eerste bouwsteen.

Verdere elektrificatie

Bij de EnergieTransitie is een toename in het verbruik van 

elektriciteit te zien. Zo is de laatste jaren een opkomst van elek-

trische warmtepompen te zien in nieuwbouwwijken, waarin 

gas als energiedrager wordt vervangen door elektriciteit en 
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omgevingswarmte. Vanwege het gebruik van deze omgevings-

warmte werkt de warmtepomp energiebesparend.

De komende jaren is verder de opkomst van elektrische auto’s 

te verwachten. Het ketenrendement van elektrische auto’s is 

aanzienlijk beter dan de verbrandingsmotorvarianten, zodat 

deze keten, met elektriciteit, ook efficiënter wordt. Deze ont-

wikkelingen zorgen ervoor dat onze netten veel meer elektrici-

teit moeten gaan transporteren, zie hiervoor verder paragraaf 

5.2.1.2. (Elektriciteitsvraag).

Om de inpassing van deze technologieën maatschappelijk 

optimaal te doen, rekening houdend met productie, net en 

gebruikers, wordt samen met de andere netbeheerders aan 

Smart Grids-concepten gewerkt.

CO2-handel
Als middel om de emissie van CO2 te reduceren is een internati-

onale CO2-handel in werking getreden. Hiermee krijgt CO2 ook 

een economische waarde, waardoor industrieën en bedrijven 

gestimuleerd worden om de uitstoot te verminderen. Een aan-

scherping van de regelgeving zal naar verwachting leiden tot 

een hogere prijs voor fossiele brandstoffen.

Dit zal investeringen in schonere en duurzame energieproduc-

ten verder stimuleren. 

5.2.1.2  Elektriciteitsvraag
De laatste decennia is de elektriciteitsvraag gemiddeld jaarlijks 

zo’n 1,5-2,5% gestegen. Onze verwachting is dat deze ‘normale’ 

vraag zich in dit tempo voortzet. Echter daar bovenop verwach-

ten we een aantal technologieën die ervoor gaan zorgen dat de 

elektriciteitsvraag verder gaat stijgen.

Airconditioning

De afgelopen jaren zijn er al veel airco’s bij met name bedrijven/

kantoren en ook huishoudens geplaatst. Deze trend zal zich 

verder voortzetten, ook omdat de prijs flink gedaald is. Dit bete-

kent een zwaardere belasting voor onze netten.

Elektrische warmtepompen

Steeds meer nieuwbouwwijken worden momenteel uitgelegd 

zonder gasinfrastructuur. De huizen worden verwarmd met 

behulp van warmtepompen, waarbij de omgevingswarmte met 

elektriciteit tot voldoende niveau wordt ge-upgrade. Bij zeer 

koude periodes wordt daarnaast gebruik gemaakt van elektri-

sche bijverwarming, zodat een piekvraag per huis op kan lopen 

tot 8-10 kW.

Onze lokale netten in deze wijken moeten voor deze piekmo-

menten snel met een factor 3-5 verzwaard worden.

Elektrisch vervoer

We staan aan de vooravond van de grootschalige elektrificatie 

van het vervoer. Momenteel doen elektrische fietsen het al zeer 

goed, maar met name elektrische auto’s zullen de nodige im-

pact hebben op de elektriciteitsvraag. In de komende zichtpe-

riode verwachten we nog geen grote verzwaringen van ons net, 

maar op de lange termijn zal dit anders zijn.

Op dit moment bereiden we ons voor, zodat we de elektrische 

auto’s goed kunnen faciliteren. Allereerst door het plaatsen van 

laadmogelijkheden, maar ook zijn we de exacte impact op ons 

net aan het bestuderen, zodat we slimme oplossingen kunnen 

ontwikkelen en investeringen in de netten maatschappelijk 

verantwoord blijven.

5.2.1.3  Druk op openbare ruimte
Door de ondergrondse ruimtebesteding van de verschillende 

infrastructuren wordt het steeds moeilijker voor ons om tracés 

voor elektriciteitskabels te verwerven. Deze druk kan wel eens 

zo groot worden dat naar andere oplossingen of indelingen 

gezocht moet worden.

Ook het plaatsen van transformatorstations wordt steeds moei-

lijker, met name in de centra van steden. Hiervoor worden ook 

oplossingen gezocht, die beter passen in bestaande infrastruc-

turen en bebouwingen.

5.2.1.4   Vraag naar betrouwbaarheid van  
de elektriciteitslevering

Onze maatschappij is sterk afhankelijk van de energievoor-

ziening. In Nederland zijn we gewend aan een hoge mate van 

leveringszekerheid van elektriciteit. De maatschappij verwacht 

dat de betrouwbaarheid van de levering minimaal op hetzelfde 

peil zal blijven. Hiervoor zal Liander de benodigde inspanning 

blijven leveren.

In paragraaf 1.3 (Innovatie) wordt ingegaan op een aantal in-

novaties op dit gebied. 

5.2.1.5  Invloeden door de vrije markt
Slimme Meters

De wetgeving op het gebied van Slimme Meters is nog in ont-

wikkeling. Liander ziet de Slimme Meters als een essentieële 

bouwsteen van een Smart Grid, essentieel voor het faciliteren 

van een duurzame energievoorziening. Ook voor het faciliteren 

van nieuwe diensten door energieleveranciers kunnen deze 

Slimme Meters van groot nut zijn (denk aan diversificatie van 

tarieven, afschakeling bij storingen e.d.). De technologische 

vernieuwing van Slimme Meters is nog volop bezig. Liander 

werkt nu met pilots om deze nieuwe technologie uit te proberen 

en beter te laten aansluiten op de wensen van de klant. Op basis 

van deze pilots en de wettelijke ontwikkelingen zal Liander een 

nieuwe uitrolstrategie vormen. 

Nieuwe diensten op de vrije markt

De vrije energiemarkt heeft tot op heden vooral geleid tot de 

mogelijkheid om van energieleverancier te switchen, waarbij 

de grote bedrijven een zeer belangrijke rol spelen. In de nabije 
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toekomst zijn hierin de nodige veranderingen te verwachten. 

Er zal een scala aan nieuwe diensten op de energiemarkt te ver-

wachten zijn. Gedacht kan worden aan energiemanagement- en 

domoticadiensten, leaseconstructies met installaties, energie-

besparingsadviezen en dergelijke.

Afhankelijk van de dienst kan dit invloed hebben op het werk 

van de netbeheerder, maar het is waarschijnlijk dat bij een 

aantal diensten de netbeheerder faciliterend zal gaan werken. 

Bijvoorbeeld via de Slimme Meter of via administratieve pro-

cessen. De nieuwe diensten kunnen ook invloed hebben op de 

transportbehoefte over onze netten.

 

5.2.1.6  Demografie
Het aantal inwoners in Nederland zal in de aankomende jaren 

blijven groeien. Naast de groei van het aantal inwoners zien we 

een daling van het aantal mensen per wooneenheid. De ontwik-

keling naar minder mensen per wooneenheid zal leiden tot 

extra aansluitingen.

5.2.1.7  Politieke bewegingen
Naar aanleiding van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) 

zijn de eerste netbeheerders gesplitst. De overige zullen volgen. 

Na de splitsing van de netbeheerders ontstaan nieuwe vormen 

van samenwerking ter ondersteuning van de energietransi-

tie. Een voorbeeld hiervan is de Stichting E.laad.nl, waarin 

netbeheerders en gemeenten deelnemen. We verwachten dat 

meerdere samenwerkingsverbanden gaan ontstaan.

5.2.1.8  Europese markt
Op Europees niveau wordt de vrije energiemarkt steeds minder 

regionaal. Momenteel wordt de Noord-West-Europese markt 

verder ontwikkeld. Op onze lokale netten zal dit echter niet veel 

invloed hebben.

5.2.1.9  Technologische ontwikkelingen
Elektriciteitsopslag

Tot aan vandaag is het te duur om elektriciteit op te slaan. Op 

dit gebied staan echter grote veranderingen te gebeuren. Op 

centraal niveau zijn de nodige studies over opslag uitgevoerd, 

maar ook op decentraal niveau lopen de nodige ontwikkelin-

gen. Zo geeft de opkomst van de elektrische auto een grote 

impuls aan de ontwikkeling van accubatterijen, zodat bin-

nen een aantal jaren economisch rendabele systemen zijn te 

verwachten.

Met behulp van opslag zijn netten beter te benutten en ook voor 

klanten zijn de nodige voordelen te behalen, zoals goedkoop laden, 

duur ontladen of het deels verzorgen van autonome deelnetten.

Voor onze elektriciteitsnetten kan opslag een majeure invloed 

hebben, omdat opslag het grondbeginsel van het elektrici-

teitssysteem beïnvloedt waarbij vraag en aanbod altijd gelijk 

moeten zijn.

Supergeleiding

In een aantal jaren is supergeleiding in het elektriciteitsnet 

mogelijk. Zo bestudeert Liander de mogelijkheid om in 2012 

een tracé van 6 km uit te leggen met supergeleiding. Hiermee 

ontstaat een verbinding met minimale netverliezen en een zeer 

hoge capaciteit.

ICT-technologie

Op ICT-gebied zijn de laatste jaren al veel ontwikkelingen 

geweest en in andere branches heeft het al een leidende rol 

gekregen. In de energiebranche is ICT nog relatief onderge-

schikt, terwijl de mogelijkheden hiervan zeer groot zijn. De 

verwachting is dan ook dat ICT de komende jaren een vlucht zal 

nemen in de energiedistributie met name in de ontwikkeling 

van Smart Grids.

Smart Grids

Smart Grids zijn netten die de verduurzaming van de energie-

voorziening optimaal faciliteren, waarbij decentrale opwek-

kers, elektrische auto’s, warmtepompen en dergelijke pro-

bleemloos ingepast kunnen worden.

Gezien de bronafhankelijkheid van veel duurzame opwek-

kers, zoals windturbines en zonnepanelen, worden stromen 

en spanningen minder goed voorspelbaar en zullen veel meer 

monitoring en sturing in de netten plaats moeten vinden om de 

inpassing technisch, regulatorisch en economisch acceptabel 

te maken. Binnen Smart Grids zullen klanten (zowel groot- als 

kleinverbruikers) een actieve rol spelen en zal de benodigde 

lokale balanshandhaving zorgen voor nieuwe rollen en verant-

woordelijkheden; ook voor de netbeheerder.

5.2.2  Ontwikkeling vraag en levering

5.2.2.1 Trends in elektriciteitsproductie
Elektriciteit wordt in Nederland voor een groot deel opgewekt 

in elektriciteitscentrales. Daarnaast wordt elektriciteit ook 

decentraal geproduceerd door de industrie, energiedistributie-

bedrijven, glastuinbouw en gezondheidszorg in onder andere 

warmtekrachtinstallaties. 

Figuur 5.3  Elektriciteitsproductie. 

Bron: CBS, 24-09-2008.
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Na twee jaar van daling is in 2007 de elektriciteitsproductie weer 

gestegen. In 2007 is in Nederland 105 miljard kWh aan elektri-

citeit geproduceerd. In 2006 was dat nog 99 miljard kWh. Dit is 

een stijging van ruim 6 procent. De grote elektriciteitscentrales 

namen het grootste deel van de stijging voor hun rekening. Hun 

productie steeg met 5 procent tot 70 miljard kWh. 

Vooral de productie bij de conventionele installaties steeg in 

2007 fors, met 10 procent tot 42 miljard kWh. De productie 

door de centrales met warmtekrachtkoppeling (WKK) daalde 

echter voor het tweede achtereenvolgende jaar. De afname heeft 

te maken met de relatief warme jaren 2006 en 2007, waardoor 

warmtekrachtcentrales minder warmte hoefden te leveren voor 

bijvoorbeeld stadsverwarming. In de glastuinbouw is 7 miljard 

kWh elektriciteit geproduceerd in 2007. Dit is ongeveer 60 pro-

cent meer dan in 2006. Deze toename is toe te schrijven aan de 

zeer sterke groei van het warmtekrachtvermogen waarover de 

glastuinbouw beschikt. In twee jaar tijd is dit verdubbeld. Eind 

2007 bedroeg het bijna 2.500 Megawatt. Dat is ruim 10 procent 

van het totale vermogen in Nederland. Deze groei heeft te 

maken met de toegenomen elektriciteitsprijzen in de afgelopen 

jaren. Naast de eigen elektriciteitsproductie voor de teelt van 

gewassen, is de verkoop van elektriciteit daardoor winstgevender 

geworden.

Windenergie

Het Nederlandse vermogen aan windenergie is vorig jaar met 

27% gegroeid tot 2.216 MW. Van de Europese landen met meer 

dan 1.000 MW vermogen aan windenergie staat Nederland 

met dit percentage op de zevende plaats. Grootste groeier is 

Frankrijk, waar windenergie toenam met 43% tot 3.387 MW. 

Het windvermogen van Denemarken groeide het minst, met 1% 

tot 3.180 MW. Op de 9de plaats komt Duitsland, waar het geïn-

stalleerde vermogen toenam met 7% tot 23.903 MW. Door die 

trage groei moest Duitsland zijn mondiale koppositie afstaan 

aan Amerika, waar het aantal windmolens in één jaar met bijna 

50% groeide tot een opgeteld vermogen van 25.388 MW. In China 

verdubbelde het vermogen aan windenergie in één jaar en het 

land zal de VS, wanneer beide landen dezelfde groeipercentages 

laten zien, in 2011 passeren als het grootste windenergieland 

ter wereld. Deze informatie is afkomstig van de Windicator van 

Wind Power Monthly.

Overige kleinschalige productie

Bij een verdere verduurzaming van de energieproductie gaat 

kleinschalige decentrale productie, zoals windturbines in de 

bebouwde omgeving, zonnecellen en micro-WKK’s een grotere 

rol spelen. De invoeding van elektriciteit zal ook plaatsvinden 

op het 400 Volt-laagspanningsnet. De voorspelbaarheid van 

de vermogensstromen door het laagspanningsnetwerk en het 

middenspanningsnetwerk wordt hierdoor lager. Een hoge 

penetratiegraad van deze opwekkers leidt mogelijk tot lokale 

capaciteitsproblemen in het net. Oplossingen hiervoor kunnen 

onder meer het leggen van extra kabels zijn of meer intel-

ligentie te plaatsen in deze netten om de vermogensstroom 

te sturen. Dit heeft invloed op de planning van de benodigde 

capaciteit van het net, de beveiligingsfilosofie en de bedrijfsvoe-

ring. Vooralsnog wordt geen grootschalige toepassing van deze 

kleinschalige productie verwacht. 

Centrale elektriciteitsproductie
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Figuur 5.4   Centrale elektriciteitsproductie. 

Bron: CBS, 24-09-2008.
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Figuur 5.5   Opgesteld vermogen glastuinbouw.  

Bron: CBS, 24-09-2008.
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Consequenties ontwikkeling elektriciteitsproductie

De mogelijke gevolgen van de ontwikkelingen op het terrein 

van de elektriciteitsproductie zijn:

•	 	kleinschalige decentrale opwekking van elektriciteit in grote 

aantallen leidt tot minder voorspelbare vermogensstromen 

in het netwerk. In Liander-gebied zullen naar verwachting 

enkele proefprojecten starten met kleinschalige decentrale 

opwekking;

•	 	de opwekking door WKK zal met name in de glastuinbouw 

toenemen. Extra aandachtspunt is de mogelijke overschrij-

ding van de kortsluitvastheid van componenten van het 

netwerk in concentratiegebieden door deze WKK’s;

•	 	op land zal het windvermogen verder uitbreiden, de bouw van 

solitaire turbines zal afnemen. Nieuwe windmolens worden 

in clusters gebouwd. Aanpassingen in de infrastructuur zul-

len noodzakelijk zijn om de duurzaam opgewekte energie te 

transporteren. Liander wordt hier meer mee geconfronteerd 

dan andere netbeheerders;

•	 	de verwachting is dat het enige tijd duurt voordat energie-

bronnen als wind op zee of biomassa volledig op prijs kunnen 

concurreren met conventionele bronnen. Daarnaast zijn de 

netbeheerders ook gebaat bij een langdurig en stabiel sub-

sidiebeleid voor duurzame productie om het transport van 

opgewekte energie mogelijk te maken.

Oorspronkelijk vond elektriciteitsproductie plaats op de 

hoogspanningsnetten van 50 kV en hoger. De laatste decennia 

wordt er in toenemende mate elektriciteit opgewekt op de laag- 

en middenspanningsnetten. Op de hoogste spanningsniveaus 

is een relatief klein aantal productie-eenheden aangesloten 

met opwekvermogens van enkele tientallen tot honderden me-

gawatts. Op de laag- en middenspanningsnetten zijn relatief 

veel kleinere productie-eenheden aangesloten in de vermogens-

range van enkele honderden watts tot enkele megawatts, in de 

vorm van zonnecellen, warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) en 

windturbines. De energiestromen door en tussen de verschil-

lende spanningsniveaus van het netwerk zijn, door de onvoor-

spelbaarheid van de lokale opwekking, sterk wisselend en niet 

goed te voorspellen.

5.2.2.2  Trends in belastingontwikkeling
Het jaarlijkse energieverbruik stijgt nog steeds door verschil-

lende nieuwe toepassingen, zoals bijvoorbeeld plasmascher-

men en airco’s. Dit ondanks de toenemende aandacht voor 

energiebesparing en het feit dat apparaten energie-efficiënter 

worden. 

Het stijgende verbruik werkt door naar een hogere belasting op 

het netwerk. Hieronder wordt de belastingvraag van verschil-

lende sectoren beschreven.

Woningbouw

Het aantal woningen dat men van plan is te bouwen, is meestal 

duidelijk, maar of deze ook daadwerkelijke gebouwd worden, is 

afhankelijk van de conjunctuur. Voor grootschalige projecten 

met lange looptijden betekent het dat de aantallen jaarlijks 

kunnen verschillen van de prognoses in de bestemmingsplan-

nen.

Bij consumenten is op kleine schaal ruimtekoeling in de vorm 

van (mobiele) airco’s in opkomst. Huishoudens maken veel en 

vaker gebruik van personal computers voor internet, wat ook 

tot een extra belasting leidt. Verder neemt het aantal plasma-

TV’s in huishoudens toe.

Industrie

Het elektriciteitsverbruik van industrie en midden- en klein-

bedrijf (mkb) gaat gelijk op met de economische groei. Het 

capaciteitsbeslag is evenredig. Ook de industriesector maakt 

gebruikt van energie-efficiëntere apparatuur, maar door een 

stijging van het aantal elektrische toepassingen stijgt het 

energieverbruik.

Utiliteits- en dienstensector

In stedelijke gebieden vindt veel hoogbouw plaats voor kantoor-

functies met een hoog comfortniveau. De elektrische piek-

belasting verschuift onder invloed van koeling door airco’s van 

de winter naar de zomer. De kantoormarkt is gevoelig voor de 

conjunctuur en dat vertaalt zich naar leegstand. Veel kantoren-

panden maken door deze leegstand maar voor een klein deel 

gebruik van de capaciteit van de aansluiting in de vorm van 

een laag transportcontract. Bij het aantrekken van de kan-

toormarkt zal het energieverbruik navenant toenemen.

Glastuinbouw

De glastuinbouw is een energie-intensieve sector. De glastuin-

bouwbedrijven met een WKK en assimilatie-belichting kunnen 

elektriciteit zowel opnemen als leveren aan het netwerk. Bin-

nen het verzorgingsgebied van Liander liggen concentratiege-

bieden die door de overheid zijn aangewezen als vestigingplaats 

voor glastuinbouw zoals Bergerden in Gelderland, Zevenhui-

zen-Moerkapelle in Zuid-Holland en de Wieringermeerpolder 

in Noord-Holland. Binnen deze sector wordt gewerkt aan 

innovatieve energieconcepten waar bijvoorbeeld binnen een 

cluster van tuinbouwkassen onderling energie wordt uitgewis-

seld of een lokaal ’energy web‘, waar energie wordt uitgewisseld 

tussen de glastuinbouw en woningen, bedrijven of kantoren 

(bron: WUR). De voorspelbaarheid van de vermogenstromen in 

het netwerk wordt hierdoor verminderd. De concentratiegebie-

den bevinden zich hoofdzakelijk in landelijke gebieden met een 

dunne elektrische infrastructuur die niet ontworpen is voor 

deze transporten. Uitbreiding van het netwerk bij een klant-

vraag is vaak noodzakelijk.

E-mobiliteit

Er is een duidelijke trend dat de mobiliteit van onze maatschap-

pij aan het elektrificeren is. Naast het gebruik van e-bikes, 

e-scooters zijn ook e-auto’s een duidelijke trend. Deze ontwik-

keling is de laatste jaren opgekomen en de verwachtingen zijn 

hooggespannen. Gebruikers kunnen namelijk bijvoorbeeld hun 
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auto via ons net opladen. Dit heeft tot gevolg dat over ons net 

aanzienlijk meer elektriciteit getransporteerd zal worden. Op 

korte termijn verwachten wij geen problemen in onze netten.  

Consequenties belastingontwikkeling

In onderstaande tabel worden het verbruik en beschikbaarheid 

van elektriciteit over de periode 1995-2007 weergegeven. De 

meeste groei heeft een sterke relatie met conjunctuur en stimu-

leringsbeleid van de overheid. 

 

5.2.3  Scenario’s en prognoses

5.2.3.1  Scenario’s
De groei van belasting en opwekking in Nederland wordt  

beïnvloed door tal van factoren zoals de ontwikkelingen van 

economie en welvaart, technologische vorderingen in energie-

besparing en het benutten van duurzame bronnen, transitie 

van overige energiedragers naar elektriciteit, elektrische ver-

voer, energieopslag enzovoort. Om hiermee rekening te houden 

binnen een planperiode van 7 jaar zijn voor dit Kwaliteits- en 

Capaciteitsdocument drie scenario’s ontwikkeld. 

Basisbelastingscenario

Dit scenario is gebaseerd op de inventarisaties van ontwikke-

lingen voor de komende 7 jaar die Liander jaarlijks uitvoert. De 

accountmanagers en specialisten van Liander inventariseren 

de verwachte groei van belasting of opwekking bij bestaande 

klanten, nieuwbouwplannen en bestemmingsplannen in het 

concessiegebied van Liander. Op basis van deze ramingen en 

informatie wordt een ‘Basisbelastingscenario’ ontwikkeld voor 

de groei van belasting en opwekking in het concessiegebied van 

Liander.  

In dit scenario wordt verder uitgegaan van 70% realisatie van 

de geïnventariseerde ramingen omdat de ervaring leert dat 

bestemmingsplannen ambitieus worden opgesteld en nieuw-

bouwprojecten vaak later worden opgeleverd. Daarnaast wordt 

rekening gehouden met 70% van het opgesteld vermogen aan 

decentrale opwekking vanwege de ongelijktijdigheid van de 

opwekking in de normale situatie. Dit basisscenario vormt het 

vertrekpunt voor de netplanning waarop de zogenaamd 70% 

belastingprognose wordt gebaseerd. 

Hoog belastingscenario

Hierbij wordt uitgegaan van een 100% realisatie van de ramin-

gen. Dat wil zeggen dat alle geprognosticeerde nieuwbouw-

plannen op tijd worden gerealiseerd door bijvoorbeeld voortdu-

rende groei van welvaart en economie gedurende de komende 

7 jaar.

De maximale afname van belasting kan in dit scenario sa-

mengaan met minimale levering van windmolens en warm-

tekrachtinstallaties als gevolg van warmte in combinatie met 

te weinig wind. Daarom wordt in dit ‘Hoog belastingscenario’ 

rekening gehouden met deze extreme omstandigheden voor de 

netplanning. Zodoende wordt ook een zogenaamd 100% belas-

tingprognose ontwikkeld. 

In miljoen kWh 1995 2000 2002 2005 2006 2007

Totaal beschikbaar 1) 88.947 104.943 108.452 114.471 116.085 118. 463

Centrale productie 58.350 54.268 62.871 66.272 64.303 67. 535

Decentrale productie

w.v. door joint ventures 5.528 14.872 12.764 12.796 12.479 13.281

door distributiebedrijven 2.481 3 .890 3.808 2.564 2.599 2.262

overige productie 11.195 12.998 12.627 14.547 15.244 17. 410

Invoersaldo 11.393 18.915 16.382 18.293 21.459 17. 610

 

Totaal verbruik 88.947 104.943 108.452 114.471 116.085 118.463

Verbruik door de industrie 2) 35.807 39.574 40.236 40.405 40.457 41.257

Verbruik door huishoudens 19.701 21.808 22.815 24.232 24.233 24.293

Verbruik door de transportsector 1.478 1.630 1.556 1.608 1.609 1.580

Verbruik overig (incl. energiebedrijven) 31.960 41.932 43.844 48.226 49.787 51.333

 

Totaal verbruik in PJ 320 378 390 412 418 426

1) Energieproductie inclusief de winning van energie (wind-, zonne-energie). 2) Exclusief raffinaderijen en cokesfabrieken.

Tabel 5.7 Verbruik en beschikbaarheid van elektriciteit. 

Bron:	Milieu	&	NatuurCompendium	(CBS),	jan-2009.
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Laag belastingscenario

Het laag belastingscenario is ontwikkeld om bij de netplan-

ning en het berekenen van netten rekening te houden met de 

uiterste omstandigheden van de combinatie van belasting en 

opwekking. Hierin wordt de belasting gelijk gesteld aan 30% 

van de maximale belasting bij 100% realisatie van de ramin-

gen. Daarnaast leveren de decentrale opwekkers (DCO) maxi-

maal terug zodat de productie van conventionele eenheden kan 

worden gereduceerd. 

Dit scenario kan voorkomen in de nachtelijke uren waarbij de 

belasting minimaal is en de DCO-productie hoog door draai-

ende windmolens en de WKK’s die warmte moeten leveren.

Bij de netplanning wordt dus ook rekening gehouden met de 

extreme omstandigheden van dit ‘Laag belastingscenario’.

5.2.3.2  Prognose
De prognose van de belasting, invoeding en uitwisseling is voor 

de basis- en hoogbelastingscenario’s weergegeven in bijlagen 

16 tot en met 19. Liander heeft gekozen om de belasting per 

knooppunt in het basisbelastingscenario bij 70% realisatie van 

ramingen en in het hoogbelastingscenario’s bij 100% realisatie 

van de ramingen weer te geven. In figuur 5.6 is uitgaande van 

deze scenario’s de belastingprognose voor het voorzieningsge-

bied van Liander weergegeven.

De prognose van decentrale opwekking is gebaseerd op het 

maximaal opgesteld vermogen en 100% realisatie van de 

ramingen ofwel groei volgens klantprognoses en inventarisa-

ties van nieuwe decentrale opwekeenheden. In figuur 5.7 is de 

prognose van decentrale opwekking in het voorzieningsgebied 

van Liander weergegeven. 

De prognose van decentrale opwekking is gebaseerd op het 

maximaal opgesteld vermogen en 100% realisatie van de 

ramingen ofwel groei volgens klantprognoses en inventarisa-

ties van nieuwe decentrale opwekeenheden. In figuur 5.7 is de 

prognose van decentrale opwekking in het voorzieningsgebied 

van Liander weergegeven.

5.2.3.3   Uitwisseling prognose met andere netbeheerders
Zoals al jaren het geval is, worden de prognoses jaarlijks met de 

andere netbeheerders uitgewisseld. De prognoses van de belas-

ting en invoeding van de onderliggende netbeheerders worden 

aan Liander aangeleverd. Liander verzamelt de informatie en 

verstrekt deze samen met de eigen prognoses aan TenneT en 

zorgt voor verdere afstemming met TenneT.

5.3  analyse betrouwbaarheid 

raming transportcapaciteit

5.3.1 Procedure capaciteitsraming en planning
Met een gestructureerd proces brengt de netbeheerder jaarlijks 

de belastingontwikkeling en capaciteitsaanpassingen in beeld. 

Dit zogenaamd ‘Planning en Analyse’-proces bestaat uit de 

hieronder omschreven stappen. 

Belastingsprognose

Belastingontwikkelingen hebben uiteraard grote invloed op 

het capaciteitsbeslag van de netten. Zowel de belasting als de 

invoeding spelen daarbij een rol. Bij de belastingprognose wordt 

dan ook zowel een prognose gemaakt van de belasting als van de 

invoeding voor een termijn van 7 jaar. Voor de belastingprognose 

wordt gebruik gemaakt van diverse informatiebronnen:

•	 	eigen bedrijfsmetingen: geven een nauwkeurig inzicht in 

historische en actuele belasting;

•	 	bestemmingsplannen van gemeenten en provincies en 

informatie van de website Nieuwe Kaart van Nederland: deze 

bronnen geven inzicht in de voorgenomen planologische 

ontwikkelingen;

•	 	informatie van grote (nieuwe) klanten: levert inzicht in de 

belastingontwikkeling.Figuur 5.6  Belastingprognose voorzieningsgebied Liander.
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Figuur 5.7  Prognose decentrale opwekking in  

voorzieningsgebied Liander.
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Aan de klanten die de meeste invloed hebben op het bestaande 

net (groter dan 2 MW) is gevraagd de ontwikkelingen op het 

gebied van belasting/invoeding aan te geven. Zodoende wordt 

een beeld verkregen van hun verwachtingspatroon voor de 

komende 7 jaar. In sommige gevallen is mondeling getracht 

het beeld verder uit te diepen. Hierbij is aan de afnemers naar 

de gewenste maximale belasting gevraagd en bij de producen-

ten naar de verwachte inzet van de productie-eenheden. Door 

verschillende omstandigheden neemt de onzekerheid bij het 

opstellen van de prognoses steeds meer toe. Een belangrijke 

reden is de substantiële invloed van decentrale opwekking 

waarbij de onzekerheden groot zijn. Ook verschijnen er steeds 

vaker klantvragen voor forse belasting/invoeding die op korte 

termijn moeten worden voorzien.

Een belangrijk instrument om met deze onzekerheden om te 

gaan is het werken met scenario’s. Voor de belastingprognose 

wordt dan ook gewerkt met scenario’s. In principe wordt voor 

het hele net een basisscenario opgesteld dat de meest waar-

schijnlijke ontwikkelingen van de belasting en de invoeding 

beschrijft. Daarnaast worden hoge- en lagebelastingscenario 

die in paragraaf 5.2.3.1 zijn omschreven. 

Bepalen capaciteitsknelpunten

Uitgaande van de vooraf gedefinieerde belastingscenario’s 

wordt de hoofdinfrastructuur van het distributienet doorge-

rekend en geanalyseerd op capaciteitsknelpunten. De bere-

kende capaciteitsknelpunten, die ertoe leiden dat één of meer 

assets in het netwerk niet meer voldoen aan de grenswaarden 

voor conditie en prestatie van de netbeheerder, worden in het 

knelpuntenregister opgenomen. Daarnaast worden capaciteits-

knelpunten in overige delen van MS- en LS-netwerken door de 

Regio Asset Specialisten berekend. Deze knelpunten worden 

ook in het knelpuntenregister opgenomen. Alle knelpunten 

worden vervolgens conform het in paragraaf 3.5.3 (Knelpunten) 

beschreven proces behandeld.

Procedure capaciteitsraming en planning

De hierboven omschreven procedure voor de capaciteitsraming 

en planning resulteert in de belastingprognose, knelpunten-

analyse en maatregelen. Deze informatie wordt benut bij het 

opstellen van studierapporten, netstructuurplannen, KCD 

en capaciteitsramingen ten behoeve van externe partijen. In 

bijlage 20 is het ‘Planning & Analyse’-proces, dat de procedure 

voor de capaciteitsraming en netplanning omvat, tezamen met 

bijbehorende verantwoordelijkheden weergegeven. Dit proces is 

conform PAS-55 gecertificeerd. 

5.3.2 Nauwkeurigheid van raming capaciteitsbehoefte
Bij het hanteren van de ramingprocedure in voorgaande para-

graaf bepalen de marges en vooronderstellingen de mate van 

nauwkeurigheid. 

Marges

De nauwkeurigheid van de raming van capaciteitsbehoefte is 

afhankelijk van de nauwkeurigheid van de volgende gegevens:

•	 	eigen bedrijfsmetingen: met een nauwkeurigheid tussen 3 en 

5% wordt ervan uitgegaan dat deze metingen representatief 

zijn. Daar waar tussentijds belasting wordt overgeheveld 

van het ene station naar het andere kan het voorkomen dat 

de meting als niet representatief wordt beschouwd. In zulke 

gevallen en over het algemeen bij twijfels over bepaalde 

meetwaarden wordt met de belasting-duurkromme en het 

belastingpatroon van het betreffend jaar de juiste meetwaar-

de bepaald; 

•	 	belastingprognose van nieuwbouw van woningen, industrie 

en kantoren: deze worden bepaald met behulp van informatie 

van gemeenten, provincies, de Nieuwe Kaart van Nederland 

en gerealiseerde aantallen. De nauwkeurigheid van deze 

prognose ligt naar schatting rond 5%;

•	 	groeiprognoses van grote klanten (>2 MVA): zowel bestaande 

als nieuwe grote klanten worden verzocht om een prognose 

af te geven voor de komende 7 jaar. Hoewel de impact van 

deze prognoses behoorlijk groot kan zijn, wordt de nauwkeu-

righeid hiervan op 10% geschat.

Vooronderstellingen

Naast marges bepaalt de nauwkeurigheid van gehanteerde 

kentallen in hoge mate de nauwkeurigheid van de prognoses. 

Rekeninghoudend met gelijktijdigheid worden voor de belas-

tinggroei op stations de kentallen gehanteerd zoals in onder-

staande tabel 5.8 is weergegeven. 

De eerder vastgestelde kentallen zijn verder gedifferentieerd 

naar de mate van de toepassing van duurzame energiebronnen 

voor de levering van warmte en koude, zie bovenstaande tabel. 

Voor de belastinggroei van grote klanten wordt de geprognosti-

ceerde waarde die de klant opgeeft, meegenomen in de belas-

Segment Standaard 
Belasting per 

eenheid (kVA)

met W*
Belasting per 

eenheid (kVA)

met K/W**
Belasting per 

eenheid (kVA)

Eenheid

Woningen 1,0 1,2 1.2 wooneenheid (w.e.)

Lichte industrie 92 92 72 hectare (ha)

Kantoren 0,046 0,046 0,036 m2 bruto vloeroppervlak (BVO) 

* W:  stadsverwarming centraal. ** K/W: koudeopslag in grond i.c.m. stadsverwarming of koude- en warmteopslag.

Tabel 5.8 Kentallen elektriciteit.
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tingprognose. Voor de belastinggroei van bestaande klanten, 

kleiner dan 2 MVA, wordt uitgegaan van 0,4% van de gemeten 

stationsmaxima (autonome groei). 

5.3.3   Informatiebronnen voor raming  
transportcapaciteit

5.3.3.1  Bestemmingsplannen
De informatie van de bestemmingsplannen en van de website 

De Nieuwe Kaart van Nederland wordt afhankelijk van de 

historische ervaring met de gemeente of provincies geheel of 

gedeeltelijk overgenomen in de prognoses voor de komende 7 

jaar. In sommige situaties blijkt uit ervaring dat de prognoses 

van de nieuwbouw van woningen en de ontwikkeling van de 

industrieterreinen erg optimistisch is. In die gevallen wordt 

de waarschijnlijkheid van de realisatie van geprognosticeerde 

ramingen voor de nieuwbouw lager ingeschat. 

5.3.3.2  Enquête grote klanten
De bijdrage van de enquête aan het inzicht voor de ontwik-

keling van de netten is wisselend gebleken. Veel klanten zijn 

niet in staat of niet bereid om deze informatie te overhandi-

gen. Enerzijds ontbreekt soms het zicht op de ontwikkelingen 

van de eigen corebusiness, waardoor een vertaalslag naar 

de energiebehoefte nauwelijks mogelijk is. Anderzijds is er 

soms wel degelijk een visie, maar wordt die als marktgevoelig 

en vertrouwelijk beschouwd. De netbeheerders hebben geen 

mogelijkheid om de aangeslotenen te dwingen om de gevraagde 

informatie aan te leveren, dus als de afnemer geen informatie 

geeft, kan de netbeheerder niet inspelen op de behoefte van de 

aangeslotenen.

Daar waar van toepassing zijn de verkregen inzichten verwerkt 

in onze prognoses. Voor de rest is noodzakelijkerwijs gebruik 

gemaakt van de eigen interpretatie van de wel en niet beschik-

bare informatie.

Nieuwe klanten worden naar aanleiding van hun aanvraag 

eveneens om deze informatie gevraagd. Dit is in eerste instan-

tie nodig om een passende aansluiting te maken en vervolgens 

ook om de gewenste netcapaciteit beschikbaar te kunnen stel-

len. Ook hier is de respons wisselend om gelijksoortige redenen 

als boven. Over de aansluitcapaciteit wordt men het noodzake-

lijkerwijs wel eens, maar een prognose voor de komende zeven 

jaren is toch in het merendeel van de gevallen een lastig punt.

5.3.3.3  Prognoses van andere netbeheerders
Voor de netten waar uitwisseling met andere netbeheerders 

plaatsvindt, worden de prognoses uitgewisseld zoals in para-

graaf 5.2.3.3 is toegelicht. De prognoses van andere netbeheer-

ders worden gebruikt om voor de komende 7 jaar een beeld te 

geven van de groei van belasting en opwekking in betreffende 

deelnetten. 

5.4		potentiële	capaciteits- 

knelpunten en oplossings-

richtingen

5.4.1  Toetsingscriteria infrastructuur 
Nieuw aan te leggen netten voldoen aan de vigerende normen, bij 

de aanleg van de oude netten zijn de destijds geldende normen 

toegepast. Daar waar netten om reden van kwaliteit of veiligheid 

worden vervangen zijn uiteraard de huidige normen en stan-

daarden van toepassing. De netdelen worden getoetst aan de in 

de Netcode beschreven criteria. De relevante artikelen met toet-

singscriteria zijn Netcode 4.1.4.5, 4.1.4.6 en 4.1.4.7. Aan de hand 

van actuele en geprognosticeerde belastinggegevens worden de 

netten periodiek op de criteria getoetst. Ook het netontwerp van 

de oplossingsrichtingen wordt aan deze criteria getoetst. 

Liander toetst het netontwerp van netten met een spannings-

niveau van 50 kV en lager aan de criteria voor kwaliteit van 

de netspanning. Deze criteria zijn gedefinieerd in de NEN-EN 

50160 en vermeld in de Netcode.

In de operationele bedrijfsvoering wordt in onderhouds- en 

storingsituaties belasting van 150 kV-deelnetten verschakeld 

naar aangrenzende 150 kV-deelnetten via het onderliggende 

50 kV-net. Liander ontwerpt daarnaast de 50 kV-netten en de 

10 kV- transportnetten zo dat enkelvoudige storingsreserve 

aanwezig is bij een volledig in bedrijf zijnd net. In bepaalde ge-

vallen kan hier (deels) van afgeweken worden. Voor het bepalen 

van het veilig vermogen van stations, wordt ervan uitgegaan 

dat één van de transformatoren of voedende kabels moeten 

kunnen uitvallen zonder dat dit een onderbreking oplevert. 

Laagspanningsnetten worden ontworpen zonder storingsre-

serve. Storingen in het laagspanningsnet worden zo spoedig 

mogelijk verholpen. 

5.4.2  Vaststellen knelpunten en oplossingsrichtingen
De capaciteitsknelpunten en bijbehorende oplossingsrichtingen  

worden in eerste instantie uitgaande van het basisscenario 

vastgesteld. Daar waar van toepassing, wordt rekening ge-

houden met het hoog- of laagscenario. De vermelde plannen 

in de volgende paragrafen zijn tevens gebaseerd op de huidige 

inzichten ten aanzien van de ontwikkelingen in de markt en bij 

de klanten. 

5.4.2.1  Friesland
De komende jaren zal het elektriciteitstransport via het distri-

butienet in Friesland verder groeien als gevolg van de toename 

van zowel belasting als opwek. De opwek bestaat uit het upgra-

den van bestaande windparken, biomassacentrales en nieuwe 

tuinbouwgebieden. Gebieden met de belangrijkste ontwikke-

lingen in Friesland zijn in figuur 5.8 weergegeven. Hierna volgt 

een toelichtingen van de maatregelen en oplossingsrichtingen 

om de risico’s van deze ontwikkelingen te reduceren. 
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Figuur 5.8  Belangrijkste ontwikkelingen in elektriciteitsdistributienet, 

Friesland.

1.  Door forse uitbreiding van de decentrale opwek, circa 130 

ha glastuinbouw vanaf 2010-2011, moet het transformator-

vermogen en de 20 kV-installatie in OS Herbayum worden 

uitgebreid. 

2.  In het regelstation Minnertsga groeit het vermogen van 

zowel belasting als teruglevering. Om ook bij een storing/ 

onderhoud de gewenste kwaliteit te blijven leveren, wordt er 

een tweede regeltransformator in 2010 geplaatst.

3.  Waterschap Fryslan is voornemens om aan de Bantswei een 

gemaal te plaatsen van 8 MW in 2011-2012. Dit betekent dat 

het transformatorvermogen in OS Dokkum moet worden  

uitgebreid. Het dichtstbijzijnde aansluitpunt is het regel- 

station Anjum. Anjum wordt gevoed vanuit OS Dokkum. 

Ook in Anjum is onvoldoende capaciteit beschikbaar en zal 

verzwaring moeten plaatsvinden.

4.  In onderstation Marnezijl is het kortsluitvermogen te hoog 

voor de MS-installatie. Er komt een tweede MS-installatie 

in 2010, zodat de belasting kan worden verdeeld. De tweede 

installatie wordt ook geplaatst om windparken via een aparte 

rail te voeden, zodat ook het toonfrequent signaal voor de 

overige klanten niet wordt gedempt. Afhankelijk van de 

belastinggroei gedurende de planperiode zal het transforma-

torvermogen moeten worden uitgebreid, naar verwachting in 

2014.

5.  Ten gevolge van een defecte trafo wordt in OS Dokkum een 

nieuwe trafo geplaatst in 2010. Afhankelijk van de belasting-

groei en de plannen van Waterschap Fryslan (zie 3), zal de 

bestaande trafo van 33 MVA moeten worden verzwaard.

Algemeen

1.  Elk jaar wordt het aantal MS-velden uitgebreid ten behoeve 

van het lokale distributienet.

2.  Vervangingsinvestering Delle vermogenschakelaars (ketel-

schakelaars).

3.  Verspreid over de provincie worden voor de ontwikkeling van 

gasvelden (tijdelijke) 10 MVA- aansluitingen aangevraagd 

waarop wordt teruggeleverd. Het betreft de locaties Elsloo, 

Donkerbroek, Oppenhuizen en Woudsend.

1 
2

5
3 

4 

Component Sp.Nivo Eenheid Aantallen en budgetten

kV  2010 2011 2012 2013 2014

HS stations 110 stuks

HS stations 50 stuks

HS schakelvelden 110 stuks 1

HS schakelvelden 50 stuks

HS kabels 50 km

HS transformatoren 110 stuks 1 1 1 1

HS transformatoren 50 stuks

MS stations RS 10-20 stuks

MS stations SS 10-20 stuks

MS schakelvelden 10-20 stuks 25 20 2 15 2

MS transformatoren MS/MS stuks 1 1

Uitbreiding/verzwaring miljoen € 3,5 € 2,0 € 0,3 € 1,0

Vervanging miljoen € 1,5 € 1,2 € 2,0 € 1,5

Totaal miljoen € 5,0 € 3,2 € 0,3 € 3,0 € 1,5

Tabel 5.9 Aantallen en budgetten, Friesland.

Plannen in aantallen en budgetten, Friesland
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5.4.2.2 Gelderland en Flevoland
Gebieden met de belangrijkste ontwikkelingen in Gelderland 

en Flevoland zijn in figuur 5.9 weergegeven. Hierna volgt een 

toelichtingen van de maatregelen en oplossingsrichtingen om 

de risico’s van deze ontwikkelingen te reduceren. 

Het elektriciteitsnetwerk in Gelderland en Flevoland is con-

stant aan veranderingen van de omgeving onderhevig. Toekom-

stige nieuwbouwplannen zorgen voor een groei in belasting en 

opwek. In figuur 5.9 staan de belangrijkste ontwikkelgebieden 

weergegeven die hun impact zullen hebben op de huidige kop-

pelpunten met de landelijke netbeheerder TenneT.

De ontwikkelingen komen in deze planperiode in zicht, de 

doorgang van de plannen en de gevolgen hiervan zijn nog niet 

allemaal inzichtelijk. In onderstaande opsomming staan de 

ontwikkelingen en de mogelijke oplossingsrichtingen globaal 

aangestipt.

1.   De toename van de windopwek in de Flevopolder zorgt voor 

een knelpunt op het totale transformatievermogen in OS 

Lelystad. Een uitbreiding van het transformatievermogen 

zal hier vanaf 2010/2011 noodzakelijk zijn. 

2.    De toename van de windopwek in de Flevopolder en de re-

guliere belastinggroei van de gemeente Lelystad zorgen in 

2010 voor een uitbreiding van het veilige 20 kV-vermogen 

van OS Dronten. 

3.   De gemeente Almere is nog steeds groeiende. Al deze ont-

wikkelingen laten in het hoge belastingscenario een poten-

tieel knelpunt op OS Almere zien vanaf 2015. Uitbreiding 

van de transformatie- en distributie-faciliteiten zal op den 

duur noodzakelijk zijn. 

4.   De 50 kV-lijnverbinding tussen OS Harderwijk en OS 

Nijkerk laat ten tijde van hoge belasting en uitval van een 

verbinding een mogelijke overbelasting zien vanaf 2015. 

Om de impact van storingen te minimaliseren worden 

opties overwogen om belasting anders te schakelen, de lijn 

te verzwaren of een andere invoeding te creëren. 

5.   De gemeente Apeldoorn groeit op meerdere fronten. In het 

noorden van Apeldoorn kan het bestaande 50/10 kV-sta-

tion Anklaar vanaf 2014 de groei van het industrieterrein 

Zuidbroek en eventueel nieuw te bouwen datacentra niet 

meer aan. De afweging tussen investeren in oude techno-

logie (50 kV) of overstappen op een nieuwe sterke 150 kV-

invoeding wordt momenteel gemaakt. In het laatste geval 

is een nieuwe koppeling met het HS-net noodzakelijk.

6.    OS Woudhuis wordt momenteel (naar aanleiding van de 

vorige planningscyclus) verzwaard. Een nieuwe transfor-

mator wordt geplaatst en er wordt een nieuwe 10 kV-

verdeelinrichting gebouwd, gereed naar verwachting in de 

tweede helft van 2010. 

7.   De belasting op zowel OS Kattenberg als ook OS Arnhem 

groeit langzaam richting het veilige stationsvermogen 

en wordt in station Kattenberg vanaf 2013 overschreden. 

Momenteel worden mogelijke oplossingen nader geanaly-

seerd. Gezien de geografische ligging behoren een verzwa-

ring van de invoeding vanuit het transportnet als ook het 

creëren van verschakelbaar vermogen tot de opties. 

8.   Het gebied tussen Waal en Rijn laat een groei zien in 

bedrijvigheid en woningbouw. Nijmegen groeit in noorde-

lijk richting en Arnhem in zuidelijke richting. Het gehele 

gebied wordt gevoed door voornamelijk onderstation Elst. 

Naast de reguliere groei zorgen ontwikkeling met warmte-

pompen voor een belastingtoename. In deze planperiode 

zal een investering in een nieuw onderstation (tussen Elst 

en Lent) of een investering in het uitbreiden van OS Elst 

vanaf 2011 noodzakelijk zijn.

9.   OS Tiel laat een groei van de benutting zien. Hierdoor is er 

mogelijk een noodzaak tot investeren in het transformatie-

vermogen in 2012. Daarnaast duiden onderhoudsanalyses 

op een mogelijk knelpunt in de 50 kV-voorziening van OS 

Tiel. Nadere studies zullen uitwijzen of een renovatie dan wel 

aanpassing van de betreffende installatie noodzakelijk is. 

10.  Naar aanleiding van de problematiek in OS Tiel, zoals 

omschreven in het voorgaande punt, zal ook in de 50 

kV-installatie van OS Culemborg een mogelijk knelpunt 

zichtbaar zijn. De 50 kV-problematiek in OS Tiel en OS 

Culemborg kan derhalve niet apart beschouwd worden. Dit 

zal leiden tot renovatie van de 50 kV in OS Tiel en aanpas-

singen in de 50 kV te Culemborg in 2010 tot en met 2011. 

11.  Het groeiende vermogen van de glastuinbouw in de Bom-

melerwaard zorgt voor een forse benutting (zowel belasting 

als opwek) van OS Zaltbommel. De prognoses zijn momen-

teel sterk conjunctuurafhankelijk. Naast de versterking 

van het lokale 10 kV-net is er mogelijk een investering 

noodzakelijk in het creëren van 20 kV-faciliteiten in 2011 

tot en met 2012. Hiervoor zijn twee nieuwe 150/20 kV- 

transformatoren en aldus twee nieuwe koppelingen met 

het bovenliggende transportnet nodig. 

12  De genoemde ontwikkelingen in de Bommelerwaard onder 

11 leiden tot een verzwaring van RS Zuilichem II in de 

periode 2011-2012. 
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Figuur 5.9  Belangrijkste ontwikkelingen in elektriciteitsdistributienet, 

Gelderland en Flevoland.
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13.  Ontwikkelingen in het industriegebied van de gemeente 

Duiven leiden tot een toekomstige overbelasting van RS 

Roodwilligen. Momenteel worden plannen ontwikkeld om 

dit station te verzwaren of te ontlasten vanaf 2010.

14.  De vertraagde uitrol van de intelligente energiemeter in 

combinatie met de oude TF-assets in Nijmegen, leiden tot 

een noodzaak de leveringskwaliteit van het TF-signaal in 

de stad Nijmegen nader te onderzoeken in 2010. 

15.  De kwaliteit van de assets in OS Harderwijk geeft een 

potentiële aanleiding om in 2010 renovatie dan wel (een 

gedeeltelijke) vervanging te overwegen. 

Algemeen

I.   Jaarlijks zijn MS-velden benodigd voor het uitbreiden van 

het distributienet.

II.  Naast de uitbreidingen met MS-velden op de hoofdrail 

wordt, bij ruimtegebrek, veldvermeerdering toegepast. 

Deze oplossing biedt de mogelijkheid om bestaande velden 

beter te benutten.

III.  Sporen van asbest in bepaalde typen installaties hebben 

geleid tot een investeringsbeslissing. De komende jaren 

wordt deze vervangingsinvestering uitgevoerd.

IV.  Om ‘veilig werken’ efficiënter vorm te kunnen geven,  

worden momenteel plannen ontwikkeld voor vaste  

voorzieningen op transformatoren. Afhankelijk van de  

te kiezen optie kan dit resulteren in investeringen.

5.4.2.3 Noord en Zuid Holland
Noord Holland Noord 

In Noord-Holland Noord hebben we te maken met een forse toe-

name van lokale decentrale opwek. De decentrale opwek is een 

mix van WKK-vermogen in de gebieden die zijn aangewezen 

als ontwikkelgebied voor glastuinbouw en van windenergie in 

de kop van Noord Holland. Naast de forse toename van decen-

trale opwek is er ook natuurlijke groei van het energieverbruik 

waar rekening mee gehouden moet worden. 

In de regio Noord Holland Noord zijn de gebieden Agripoort 

aan de A7 ten noordenwesten van Medemblik  en Grootslag ten 

westen van Werfershoof aangewezen als groeigebieden voor de 

gastuinbouw, decentrale opwek met WKK. Voor de ontwikke-

ling van windenergie zien we een toename in de regio Wierin-

germeer en Anna Paulowna. Er is een trend om de solitaire 

windmolens bij vervanging onder te brengen in een windmo-

lenpark en de bestaande windmolenparken op te schalen . In de 

Startnotitie Windplan Wieringermeer is nog steeds een groei 

op ‘land’ voorzien.

Om de groei van de capaciteitsvraag (zowel opwek als verbruik) 

op te vangen is er voor gekozen om niet meer te investeren in  

50 kV-infrastructuur maar 20 kV-infrastructuur te ontwikkelen. 

Met deze keuze worden ook mogelijke kwaliteitsknelpunten in 

de toekomst in de 50 kV-infrastructuur opgelost, zoals massa en 

oliedrukkabels en HS-schakelinstallaties. 

Plannen in aantallen en budgetten, Gelderland en Flevoland

Component Sp.Nivo Eenheid Aantallen en budgetten

kV  2010 2011 2012 2013 2014

HS stations 150 stuks  1  1  

HS stations 50 stuks      

HS schakelvelden 150 stuks  4  4  

HS schakelvelden 50 stuks      

HS kabels 50 km      

HS transformatoren 150 stuks 3 2 2 2 2

HS transformatoren 50 stuks  2    

MS stations RS 10-20 stuks 1 1 1   

MS stations SS 10-20 stuks      

MS schakelvelden 10-20 stuks 20 20 20 20 20

MS transformatoren MS/MS stuks 1 1    

Uitbreiding/verzwaring  miljoen € 9,0 € 13,5 € 8,0 € 13,0 € 8,0 

Vervanging  miljoen € 2,0 € 3,0 € 2,5 € 3,0 € 2,5 

Totaal  miljoen € 11,0 € 16,5 € 10,5 € 16,0 € 10,5 

Tabel 5.10 Aantallen en budgetten, Gelderland en Flevoland.
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Gebieden met de belangrijkste ontwikkelingen in de regio 

Noord-Holland Noord zijn in figuur 5.10 weergegeven. Hierna 

volgt een toelichtingen van de maatregelen en oplossingsrich-

tingen om de risico’s van deze ontwikkelingen te reduceren. 

Figuur 5.10   Belangrijkste ontwikkelingen in elektriciteitsdistributie-

net, Noord Holland Noord.

A.  In de regio Medemblik, Agriport is een toename van WKK en 

windopwek. Door aanscherping van de regelgeving voor het 

verlenen van ontheffingen voor particuliere netbeheerders, 

wordt een nieuw 150 kV-aansluitpunt voorzien in de directe 

omgeving van Medemblik. Binnen het gebied zullen vervol-

gens 20 kV-stations in de nabijheid van het bestaande  

10 kV-regelstation Wieringerwerf  en Agriport gebouwd  

moeten worden. Verwacht wordt dat de aansluitpunten in 

2012 beschikbaar zijn. 

B.  Om de belastinggroei in de regio Schagen en Heerhugowaard 

op te vangen is een nieuw 150 kV-aansluitpunt Zijdewind 

voorzien. Het aansluitpunt moet in 2012 beschikbaar zijn. 

Het station zal als een 150/20 kV-station worden uitgevoerd 

en belasting van OS Oterleek en OS Anna Paulowna overne-

men. Binnen deze ontwikkeling vallen ook de bouw van het 

20/10 kV-station Schagen en Heerhugowaard Noord. 

C.  Ook in de regio Alkmaar is een groei van belasting. Om dit 

knelpunt op te lossen worden een twee tal 20/10 kV-stations 

voorzien, de Alkmaar Noord en Alkmaar Boekelermeer 

(Alkmaar Zuid). Om de stations aan te sluiten zullen nieuwe 

150/20 kV-aansluitpunten moeten worden gerealiseerd. 

Omdat  het bestaande 150 kV-station  Oterleek niet eenvou-

dig te verzwaren is, wordt een nieuw 150 kV- aansluitpunt in 

de Boekelermeer voorzien (150 kV Alkmaar Boekelermeer ). 

Verwachte realisatie 2016.

D.  In de omgeving van Hoorn zal door belastinggroei op termijn 

een belastingsknelpunt ontstaan. Om dit binnen de 20 kV- 

netfilosofie op te kunnen lossen wordt een nieuw 150 kV-

aansluitpunt in de nabijheid van Hoorn voorzien. Verwachte 

realisatie 2015.

 

A 
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 Plannen in aantallen en budgetten, Noord Holland Noord

Component Sp.Nivo Eenheid Aantallen en budgetten

kV  2010 2011 2012 2013 2014

HS stations 150 stuks  2   1

HS stations 50 stuks      

HS schakelvelden 150 stuks  4   2

HS schakelvelden 50 stuks      

HS kabels 50 km      

HS transformatoren 150 stuks  4   2

HS transformatoren 50 stuks      

MS stations RS 10-20 stuks 3 2  1  

MS stations SS 10-20 stuks      

MS schakelvelden 10-20 stuks 45 30  15  

MS transformatoren MS/MS stuks 3 2  1  

uitbreiding/ verzwaring  miljoen € 13,0 € 20,0   € 10,0 

vervanging  miljoen  € 10,0  € 5,0  

totaal  miljoen € 13,0 € 30,0 € 0,0 € 5,0 € 10,0 

Tabel 5.11 Aantallen en budgetten, Noord Holland Noord.
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Amsterdam en Gooi 

De regio Amsterdam is sterk in ontwikkeling. Er is een net 

ontwikkelplan in bewerking onder de naam ‘Amsterdam Duur-

zaam Power’ die de integrale ontwikkelingen in de regio zal 

structureren. De nieuw te ontwikkelen stations zullen betreft 

hun ’eigen‘ energieverbruik zoveel mogelijk energieneutraal 

worden uitgevoerd. Dit wordt bereikt door de warmte die trans-

formatoren produceren te gebruiken voor de conditionering van 

de stations. Verder wordt het ‘net’ zodanig gestructureerd dat 

de afstanden tussen opwek en verbruik zoveel mogelijk worden 

geminimaliseerd. Dit om de energieverliezen die transport nu 

eenmaal met zich meebrengt, te minimaliseren. Er wordt een 

transitietraject opgestart om het huidige 150 kV/50 kV/10 kV-net 

gefaseerd om te bouwen naar een 150 KV/20 kV-net. Dit in 

samenhang met de ontwikkelgebieden Zuid-as, IJburg, Arena-

gebied en het Westelijke havengebied. Dit nieuwe net krijgt een 

aantal extra functionaliteiten die het mogelijk maken ‘slim’ 

met nieuwe ontwikkelingen om te gaan. Deze ontwikkelingen 

zoals micro-WKK, elektrische auto’s, windmolens en zonne-

cellen vereisen een hoogspanningsnet met meer ingebouwde 

intelligentie (Smart Grid). Momenteel zijn er meer aandachtsge-

bieden die ontwikkeld worden met intelligente distributiesys-

temen.

Gebieden met de belangrijkste ontwikkelingen in de regio Am-

sterdam en Gooi zijn in figuur 5.11 weergegeven. Hierna volgt 

een toelichtingen van de maatregelen en oplossingsrichtingen 

om de risico’s van deze ontwikkelingen te reduceren. 

 

1. Zuidas

In dit gebied zal parallel aan het huidige 10 kV-net een 20 kV-net 

ontwikkeld worden met als belangrijkste hoofdvoedingspunten 

het 150 kV-station Zorgvlied en het 150 kV-station Nieuwe 

Meer. Beide stations worden uitgebreid met één nieuwe  

150 kV/20 kV- transformator vooralsnog ten behoeve van de 

Zuid-as. Het capaciteitsknelpunt, dat afhankelijk van het 

scenario in 2014/2016 ontstaat in station Zorgvlied, wordt 

hiermee opgelost. 

In het gebied zullen op twee locaties (Fred. Roeskenstraat) en 

het terrein van de Vrije Universiteit substations, zogeheten In-

telligente distributie ruimten (IDR), worden geplaatst die met 

de benodigde intelligentie het 20 kV-net van de Zuid-as gaan 

ondersteunen.

2. Arena gebied

In dit gebied zijn een aantal entertainmentontwikkelingen die 

om een uitbreiding van het beschikbaar vermogen vragen. In 

het daar aanwezige station Bijlmer-Noord zal vanaf  2011 een 

derde 150 kV- transformator nodig zijn om het capaciteitsknel-

punt op te lossen. Ook deze transformator zal een nieuw 20 kV-

net gaan voeden. Vanuit dit gebied zal ook via een 20 kV- net het 

huidige provisorium Duivendrecht worden vervangen en het 

ontwikkelgebied rondom de Spaklerweg en Wenckebachweg 

worden overgenomen. 

3. IJburg

Fase 2 van IJburg wordt ’geheel‘ van een 20 kV-net voorzien. 

De aansluiting zal vanaf het 380 kV/150 kV-station Diemen 

worden uitgevoerd. Bij dit bestaande station zal een overzetting 

plaats vinden vanaf het 150 kV-net naar het nieuw aan te leg-

gen 20 kV-net. Door het aansluiten van dit gebied op het station 

Diemen wordt een mogelijk knelpunt op het station Hoogte Ka-

dijk opgelost. Het station Hoogte Kadijk kan op termijn worden 

omgebouwd naar een 150/20 kV-voedingspunt voor de ontwik-

kelingen in het centrum van Amsterdam.

4. Amsterdam -Noord

Er is een plan in ontwikkeling waarbij Amsterdam-Noord  

samen met Zaandam wordt losgekoppeld van het huidige 50 kV- 

voedingspunt Hemweg. Vanuit het 380 kV-station Oostzaan 

zal een 20 kV-net worden aangelegd dat uiteindelijk het gehele 

Amsterdamse en Zaanse gebied boven het IJ kan gaan voeden. 

Hiermee worden capaciteitsknelpunten in de Zaanse stations 

inclusief de volbelaste 50 kV-verbindingen opgelost. Dit plan 

heeft ook het verkleinen van de transportverliezen als doel 

maar ook het verkleinen van het station Hemweg waardoor dit 

station minder dominant is in de Amsterdamse energievoor-

ziening. In de eindfase kan het station Klaprozenweg komen 

te vervallen en worden stations Vliegenbos en Papaverweg 

omgebouwd naar 20 kV.

5. Amsterdam -West

Door het overnemen van een relevant deel van de belasting 

van het station Hemweg komt daar plaats vrij om 150/20 kV-

transformatoren te plaatsen. Die kunnen dan op termijn via 

een 20 kV-net de functies van de nu verouderde 50 kV-stations 

Slotermeer, Marnixstraat en Westhaven over gaan nemen. Het 

capaciteitsknelpunt dat in Westhaven vanaf 2012 kan ont-

staan, wordt hiermee verholpen. Na het ombouwen van de  

50 kV-stations kan gefaseerd het enorme 50 kV-station  
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Figuur 5.11   Belangrijkste ontwikkelingen in elektriciteitsdistributienet, 

Amsterdam en Gooi.
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Hemweg ( 62 velden) worden gedecimeerd en na het afbouwen 

van de invoerders worden verlaten.

6. Gooi

In het Gooi wordt gewerkt aan het definitief maken van het 

provisorium Crailo en het ombouwen van het station Weesp 

naar 20 kV. Dit laatste station wordt dan ook gevoed door het te 

ontwikkelen 20 kV-station Diemen. Met het definitief maken 

van het provisorium Crailo wordt het capaciteitsknelpunt dat 

vanaf 2013 kan ontstaan verholpen. 

Kennemerland-Zuid, Haarlemmermeer en Amstelland

Gebieden met de belangrijkste ontwikkelingen in de regio 

Kennemerland-Zuid, Haarlemmermeer en Amstelland zijn in 

figuur 5.12 weergegeven. Hierna volgt een toelichtingen van de 

maatregelen en oplossingsrichtingen om de risico’s van deze 

ontwikkelingen te reduceren. 

1.  Enige jaren geleden is uit het deelnet Amstelveen-Schiphol 

Oost een defecte 50 kV-OD kabel buiten bedrijf gesteld. 

Inmiddels is de belastinggroei in het deelnet zodanig dat de 

capaciteitsgrenzen van de resterende kabels worden be-

reikt. De oplossing is de aanleg van een nieuwe 50 kV-kabel 

Amstelveen-Amstelveen Bolwerk in 2015.

2.  Veel stations en verbindingen in de deelnetten Haarlem-

mermeer en Amstelland-Zuid opereren aan de grens van hun 

beschikbare capaciteit. In dit voorzieningsgebied is sprake 

van een bovengemiddelde economische bedrijvigheid in de 

vorm van glastuinbouw en bedrijventerreinen. Deze ontwik-

kelingen strekken zich uit tot in de noordflank van het gebied 

Rijnland. Gewerkt wordt aan een integrale oplossing. In deze 

richting wordt na 2012 een nieuw 150 kV-voedingspunt voor-

zien ten zuidwesten van de Westeinderplas. Voor de korte 

termijn loopt er al een project om de capaciteit van het station 

Rozenburg te vergroten. Hiertoe wordt een transformator 

bijgeplaatst, de capaciteit van een 50 kV-verbinding verhoogd 

en de MS-installatie uitgebreid.

3.  In en rondom de stad Haarlem wordt gewerkt aan een meer-

jarige reconstructie van de netten. De aanwezige 6 kV-netten 

worden naar 10 kV gebracht. Oudere 50 kV-kabels en -trans-

formatoren worden buiten bedrijf gesteld. Het vigerende 

netstructuurplan gaat uit van een nieuw 50 kV-transforma-

torstation Oorkondelaan in 2012. Momenteel wordt dit plan 

geactualiseerd. Daarbij worden ook 150/20 kV-varianten 

worden onderzocht.

Plannen in aantallen en budgetten, Amsterdam en Gooi

Component Sp.Nivo Eenheid Aantallen en budgetten

kV  2010 2011 2012 2013 2014

HS stations 150 stuks   1   

HS stations 50 stuks      

HS schakelvelden 150 stuks      

HS schakelvelden 50 stuks      

HS kabels 50 km 1  4   

HS transformatoren 150 stuks  1 2   

HS transformatoren 50 stuks 2  3 2  

MS stations RS 10-20 stuks      

MS stations SS 10-20 stuks   1   

MS schakelvelden 10-20 stuks 49 26 68 10 16

MS transformatoren MS/MS stuks      

Uitbreiding/ verzwaring  miljoen € 6,8 € 6,0 € 7,1 € 2,8 € 2,5 

Vervanging  miljoen € 1,0  € 9,0   

Totaal  miljoen € 7,8 € 6,0 € 16,1 € 2,8 € 2,5 

Tabel 5.12 Aantallen en budgetten, Amsterdam en Gooi.
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Figuur 5.12  Belangrijkste ontwikkelingen in elektriciteitsdistributienet, 

Kennemerland-Zuid, Haarlemmermeer en Amstelland.
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Rijnland

Gebieden met de belangrijkste ontwikkelingen in Rijnland zijn 

in figuur 5.13 weergegeven. Hierna volgt een toelichting van de 

maatregelen en oplossingsrichtingen om de risico’s van deze 

ontwikkelingen te reduceren.

1.   Station Alphen Centrum, inclusief zijn voedende 50 kV-

verbindingen, groeit naar de grens van de bedrijfszekere 

capaciteit. Kan worden opgelost door het overnemen van 

belasting vanaf 2012 op een nieuw schakelstation dat 

wordt gevoed vanuit Alphen West.

2.   Door toenemende groei van zelfopwekkers in tuinbouw-

gebied Zuidplaspolder worden in Zevenhuizen de grenzen 

bereikt van zowel capaciteit als kortsluitvermogen. Op-

losbaar door uitbreiding met extra trafo en MS-railsectie. 

De nieuwe trafo wordt in 2012 aangesloten via een nieuwe 

150 kV-verbinding vanuit Zoetermeer. In paragraaf 5.4.3 

(Knelpunten en oplossingsrichtingen met aangrenzende 

netbeheerders) wordt nader ingegaan op de ontwikkelin-

gen in de Zuidplaspolder en mogelijke oplossingsrichtin-

gen in afstemming met overige Netbeheerders. 

3.   Het station Zoeterwoude groeit naar de grens van de bedrijfs-

zekere capaciteit. Rond 2014 zal een 4e trafo worden geplaatst.

4.   De belasting van het station Leimuiden groeit in het basis-

scenario naar de grens van de bedrijfszekere stationsca-

paciteit en in het hoogscenario wordt de stationscapaciteit 

vanaf 2011 overschreden. Oplosbaar door het overnemen 

van belasting op een ander station. In relatie met de pro-

blematiek in de Haarlemmermeer wordt gedacht aan een 

nieuw 150/20 kV-station.

5.   De bedrijfszekere capaciteit wordt overschreden in de stati-

ons Leiderdorp vanaf 2010 en Leiden Zuidwest vanaf 2013. 

Door een MS-reconstructie worden verschakelmogelijkhe-

den naar Leiden Noord gecreëerd. Om te kunnen voorzien 

in de MS-veldbehoefte in 2010 zullen in dit station extra 

velden worden bijgeplaatst.

6.   In het station Rijksuniversiteit zijn geen vrije MS-velden 

meer voor nieuwe klantaansluitingen. Ook ontstaan knel-

puntenten aanzien van de capaciteit van de voedende ver-

Plannen in aantallen en budgetten, Rijnland, Kennemerland-Zuid, Haarlemmermeer en Amstelland

Component Sp.Nivo Eenheid Aantallen en budgetten

kV  2010 2011 2012 2013 2014

HS stations 150 stuks   1   

HS stations 50 stuks      

HS schakelvelden 150 stuks      

HS schakelvelden 50 stuks      

HS kabels 50 km 1  4   

HS transformatoren 150 stuks  1 2   

HS transformatoren 50 stuks 2  3 2  

MS stations RS 10-20 stuks      

MS stations SS 10-20 stuks   1   

MS schakelvelden 10-20 stuks 49 26 68 10 16

MS transformatoren MS/MS stuks      

Uitbreiding/ verzwaring  miljoen € 6,8 € 6,0 € 7,1 € 2,8 € 2,5 

Vervanging  miljoen € 1,0  € 9,0   

Totaal  miljoen € 7,8 € 6,0 € 16,1 € 2,8 € 2,5 

Tabel	5.13	Aantallen	en	budgetten,	Rijnland,	Kennemerland-Zuid,	Haarlemmermeer	en	Amstelland.
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Figuur 5.13  Belangrijkste ontwikkelingen in  

elektriciteitsdistributienet,	Rijnland.
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bindingen vanaf 2012, de transformatoren vanaf 2015 en 

het 50 kV-kortsluitvermogen in 2010. De oplossing wordt 

gezocht in het plaatsen van een extra MS-schakelinstal-

latie, een extra voedende 50 kV-verbinding, het amoveren 

van de 50 kV-installatie en het verzwaren van twee trans-

formatoren. Het geheel zal gefaseerd worden uitgevoerd in 

de periode 2011-2013.

7.   De belasting van het station Noordwijk en zijn voedende 

50 kV-verbindingen groeit in 2009 over de grens van de 

bedrijfszekere ofwel ‘n-1’ capaciteit. De oplossing wordt 

gezocht in het verschakelen van belasting vanuit Estec en 

Noordwijk naar Rijnsburg.

8.   In het station Lisse kunnen geen nieuwe MS-aansluitin-

gen worden gemaakt omdat er geen MS-velden meer be-

schikbaar zijn. Oplossing wordt gezocht in het uitbreiden 

van de MS-schakelinstallatie in 2010.

9.   In station Nieuwkoop is een project in uitvoering om de 

stationscapaciteit te vergroten. Hiervoor worden 2 trans-

formatoren vervangen.

10.  In station Sassenheim is een project in uitvoering om de 

capaciteit van de MS-installatie te verzwaren. Hiertoe 

wordt een extra installatie bijgeplaatst.

5.4.3   Knelpunten en oplossingsrichtingen met  
aangrenzende netbeheerders

Als gevolg van de in vorige paragraaf vermelde knelpunten en 

oplossingsrichtingen zal de hoofdinfrastructuur van elektrici-

teitsdistributienet worden uitgebreid en aangepast gedurende 

de planperiode. Dit leidt in vele gevallen tot het ontstaan van 

nieuwe koppelpunten met het HS-net van de landelijke netbe-

heerder TenneT. In tabel 5.14 tot en met 5.18 zijn de benodigde 

koppelingen met het HS-net per regio weergegeven. Daarbij is 

de motivatie van deze koppelingen aangegeven. 

Motivatie koppelpunten met 110-150 kV-netten Gebied/Station Nieuwe  

koppelpunten

Jaar Toelichting  

in KCD

Nr.

Eén 110 kV invoedingspunt, één 80 MVA transformator, 

nieuwe 20 kV-installatie en op termijn een bestaande 

110/20 kV-transformator verzwaren

110 kV station Herbyum 1 2010 paragraaf 

5.4.2.1

1

Er moet nog een studie worden verricht. Een mogelijke 

oplossing is uitbreiding trafovermogen in Dokkum, 

nieuwe regeltrafo/MS-installatie in Anjum en verzwaren 

van de voedingsbaan naar Anjum

110 kV station Dokkum 1 2011 paragraaf 

5.4.2.1

3

Tweede 10 kV-installatie en op termijn het transforma-

torvermogen uitbreiden

110 kV station Marnezijl 1 2014 paragraaf 

5.4.2.1

4

Verzwaren van de bestaande trafo van 33 MVA naar 

50 MVA

110 kV station Dokkum 1 2010 paragraaf 

5.4.2.1

5

Tabel 5.14 Koppelingen met 110-150 kV-netten, Friesland.
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Motivatie koppelpunten met 110-150 kV-netten Gebied/Station Nieuwe  

koppelpunten

Jaar Toelichting  

in KCD

Nr.

Stichten nieuw 150/20 kV station Medemblik omgeving Medemblik 2 2012 paragraaf 

5.4.2.3

A

Stichten nieuw 150/20 kV station Zijdewind omgeving Heerhugowaard 2 2012 paragraaf 

5.4.2.3

B

Stichten nieuw 150/20 kV station Alkmaar Boekeler-

meer

omgeving Boekelermeer 2 2016 paragraaf 

5.4.2.3

C

Stichten nieuw 150/20 kV station Hoorn omgeving Hoorn 2 2015 paragraaf 

5.4.2.3

D

Tabel 5.16 Koppelingen met 110-150 kV-netten, Noord Holland Noord.

Motivatie koppelpunten met 110-150 kV-netten Gebied/Station Nieuwe  

koppelpunten

Jaar Toelichting  

in KCD

Nr.

Uitbreiding 150 kV station Nieuwemeer met 150/20 kV 

transformator

Amsterdam Zuidas 1 2016 paragraaf 

5.4.2.3

1

Uitbreiding 150 kV station Zorgvlied met 150/20 kV 

transformator

Amsterdam Zuidas 1 2016 paragraaf 

5.4.2.3

1

Uitbreiding 150 kV station Bijlmer Noord met 150/20 

kV transformator

Amsterdam Arena gebied 1 2010 paragraaf 

5.4.2.3

2

Uitbreiding 380/150 kV station Diemen met 150/20 kV 

transformator

Diemen 1 2012 paragraaf 

5.4.2.3

3

Tabel 5.17 Koppelingen met 110-150 kV-netten, Amsterdam en Gooi.

Motivatie koppelpunten met 110-150 kV-netten Gebied/Station Nieuwe  

koppelpunten

Jaar Toelichting  

in KCD

Nr.

1 nieuw 150 kV-invoedingspunt, 1 nieuwe transformator 

en eventueel 1 trafo vervangen. Nieuwe MS-installatie 

(15 MS-velden).

150 kV station Lelystad 1 2010 paragraaf 

5.4.2.2

1

1 nieuw 150 kV-invoedingspunt, 2 nieuwe transformatoren, 

nieuwe 20 kV-installatie (12 velden), veldvermeerdering 

in OS Zuiderveld, 20/10 kV-trafo, 20 kV-kabelverbindingen 

en een 20 kV-schakelstation (10 velden), 

150 kV station Dronten 1 2010 paragraaf 

5.4.2.2

2

1 nieuw 150 kV-invoedingspunt, 1 nieuwe transformator 

en een nieuwe MS-installatie (15 MS-velden).

150 kV station Almere 1 2015 paragraaf 

5.4.2.2

3

Nieuw 150 kV invoedingspunt, nieuw onderstation, 

twee transformatoren, MS-vleugel, 10 kV-kabelwerk.

50 kV station Anklaar 2 2014 paragraaf 

5.4.2.2

5

Nieuw 150 kV invoedingspunt, nieuw onderstation, 

twee transformatoren, MS-vleugel, MS-kabelwerk.

omgeving Elst en Lent 2 2011 paragraaf 

5.4.2.2

8

1 nieuw 150 kV-invoedingspunt, 1 nieuwe transformator 

en een nieuwe MS-installatie (15 MS-velden).

150 kV station Tiel 1 2012 paragraaf 

5.4.2.2

9

2 nieuwe 150 kV-invoedingspunten,  

2 transformatoren 150/20 kV, 20 kV-installatie 

(2011/2012)

150 kV station Zaltbommel 2 2012 paragraaf 

5.4.2.2

11

Tabel 5.15 Koppelingen met 110-150 kV-netten, Gelderland en Flevoland.
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[1] Glastuinbouw in Zuidplas

In het ‘Intergemeentelijke Structuurplan Zuidplas’ schetsen 

de betrokken gemeenten de verwachte nieuwbouwgroei in de 

Zuidplaspolder te Zuid-Holland. Hieruit is op te maken dat er 

nieuwbouwplannen zijn tot 2030 voor:

•	 15.000 – 30.000 woningen (15-30 MW);

•	 150 tot 300 ha netto bedrijfsterrein (13-26 MW);

•	 200 ha netto glastuinbouw (100-140 MW).

Het plangebied ‘Zuidplas’ strekt zich in de concessiegebieden 

van Liander en Stedin. In deze regio groeit momenteel het 

aantal glastuinders die zich melden voor een aansluiting op het 

elektriciteitsnet. In de meeste gevallen leidt dit tot een aan-

vraag voor een aansluiting met een omvang die kan variëren 

van een paar tot een aantal MW. Om deze klanten tijdig te 

bedienen en de in het structuurplan Zuidplas geprojecteerde 

nieuwbouw te faciliteren, moet het elektriciteitsnet in de regio 

worden aangepast en waar nodig uitgebreid. Met het oog op 

de verwevenheid van zowel de concessiegebieden als elektri-

citeitsnetten van Liander en Stedin in Zuid-Holland wordt 

gewerkt aan een gezamenlijke netplan voor dit gebied met een 

planningshorizon tot 2030. Dit plan wordt ook afgestemd met 

TenneT zodat rekening wordt gehouden met de 150 kV-netont-

wikkelingen in de regio. 

De grootschalige decentrale opwekking of belastingafname 

door de glastuinders kan leiden tot capaciteitsknelpunten in 

het net. Oplossingen voor deze knelpunten worden door de drie 

netbeheerders integraal ontwikkeld. Deze aanpak zal leiden tot 

maatschappelijk optimale oplossingen ongeacht het belang van 

de betrokkene netbeheerders. 

Hiermee willen Stedin, TenneT en Liander werken aan korte- 

en langetermijn oplossingen voor de energievoorziening in de 

Zuidplaspolder in het kader hun maatschappelijke verantwoor-

delijkheid.

5.5 het investeringsplan 

Het investeringsplan is gebaseerd op het activiteitenplan dat 

jaarlijks wordt opgesteld. In dit plan worden zowel de aantal-

len uit te voeren activiteiten als de bijbehorende budgetten 

opgenomen. Deze activiteiten worden uitgevoerd om klanten te 

bedienen en mogelijke knelpunten in bestaande netwerken te 

verhelpen. 

Zoals in paragraaf 5.3.1 (Procedure capaciteitsraming en plan-

ning) is toegelicht, worden de potentiële knelpunten naar aan-

leiding van netanalyses in het knelpuntenregister opgenomen. 

In het investeringsplan worden risicoreducerende maatregelen 

gepland om de knelpunten te verhelpen. Deze maatregelen 

zullen vooral leiden tot netuitbreidingen en verzwaringen met 

bijbehorende investeringen. 

In het investeringsplan zijn ook posten opgenomen voor het 

aansluiten van nieuwe klanten en bijbehorende netuitbreidin-

gen. Het investeringsplan is in bijlage 10 opgenomen. 

Motivatie koppelpunten met 110-150 kV-netten Gebied/Station Nieuwe  

koppelpunten

Jaar Toelichting  

in KCD

Nr.

Verzwaren van 50 kV station Zevenhuizen met een 150 

kV transformator

Zevenhuizen/ Zuidplas [1] 1 2011 paragraaf 

5.4.2.3

2

Tabel	5.18	Koppelingen	met	110-150	kV-netten,	Rijnland.
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Artikelen 10 en 11 vatten de eisen samen voor het kwaliteits- en 

Capaciteitsdocument. Hieronder een uiteenzetting van deze 

artikelen, beknopte vertaling van eisen en een verwijzing naar 

desbetreffende paragrafen in het Kwaliteits- en Capaciteits-

document Elektriciteit 2010-2016. 

Bijlage 1  |		leeswijzer	conformiteit	tussen	KCD	en	MR

Artikel Tekst ministeriele regeling Korte verklaring eisen Verwijzing in 

KCD_E_2010

Artikel 10

1. In het kwaliteits- en capaciteitsdocument geeft de netbeheerder aan welke 

waarden hij nastreeft voor: de jaarlijkse uitvalduur; de gemiddelde  

onderbrekingsduur; de onderbrekingsfrequentie.

Streefwaarden Paragrafen 4.2 

en 4.3

2. De netbeheerder, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Gas-

wet geeft naast de waarden, bedoeld in het eerste lid, in het document aan 

welke normen, richtlijnen en overige relevante voorschriften hij toepast in het 

kader van de veiligheid bij de aanleg, het onderhoud en het beheer van zijn 

gastransportnet en bij het verrichten van transport van gas via het gastrans-

portnet. 

normen, richtlijnen en 

voorschriften

Paragraaf 5.4.1

Artikel 11 In het kwaliteits- en capaciteitsdocument neemt de netbeheerder op:

a. de resultaten van de raming van de totale behoefte aan capaciteit voor het 

transport van elektriciteit gespecificeerd naar spanningsniveau of van gas 

gespecificeerd naar drukniveau, bedoeld in artikel 14, eerste lid;

belastingprognose Paragraaf 5.2.3.2 

en bijlagen  

16 t/m 19

b. de bestaande en te verwachten capaciteitsknelpunten; capaciteitsknelpunten Paragrafen 5.4.2 

en 5.4.3

c. de wijze waarop hij voornemens is te voorzien in de totale behoefte aan capa-

citeit, bedoeld in artikel 14, eerste lid, en de wijze waarop hij daarbij voorne-

mens is de capaciteitsknelpunten op te lossen;

oplossingsrichtingen Paragrafen 5.4.2 

en 5.4.3

d. een afschrift van de procedure, bedoeld in artikel 14, tweede lid; procedure raming  

capaciteitsbehoefte

Paragrafen 5.3.1 

en 5.3.2 en  

bijlage 20

e. de vastgestelde risico’s en een afschrift van de uitgevoerde risicoanalyse, 

bedoeld in artikel 15, tweede lid;

risico inventarisatie en 

risico analyse

Hoofdstuk 3, 4, 

bijlagen 18 en 19

f. de maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging, bedoeld in artikel 

15, derde lid;

maatregelen onderhoud 

en vervanging komende 15 

jaar (m.u.v. eerste  

5 jaar)

Paragrafen 4.5.2 

t/m 4.5.4

g. een afschrift van het investeringsplan, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onder-

deel a;

investeringsplan voor 

komende 5 jaar 

Paragraaf 5.5 en 

bijlage 10

h. een afschrift van het onderhoudsplan, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onder-

deel b;

onderhoudsplan voor 

komende 5 jaar

Paragraaf 4.5.5 

en bijlage 9

i. een afschrift van het plan, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel c; registratie en oplossen 

storingen

Paragraaf 4.4 en 

bijlagen 11

j. een afschrift van de monitoringprocedures, bedoeld in artikel 17; monitoringprocedure Paragraaf 4.4 en 

bijlagen 5 en 6

k. een beschrijving van de componenten van het net, een kwalitatieve beoorde-

ling daarvan en de wijzigingen daarin, bedoeld in artikel 17;

kwaliteiten  

netcomponenten

Paragraaf 4.5.2

l. een afschrift van de procedure, bedoeld in artikel 18, tweede lid. procedure beheer 

bedrijfs-middelenregister 

en werkuitvoering

Bijlage 7

Artikel 19 De onderdelen van een kwaliteitsbeheerssysteem van een netbeheerder, de 

resultaten van en de procedure voor het ramen van de capaciteitsbehoefte, 

bedoeld in artikel 14, het registratieproces, bedoeld in artikel 8, derde lid, en 

de jaarlijkse begroting van de netbeheerder zijn onderling consistent 

Samenhang risicomanage-

ment en onderhoud- en 

investeringsplannen

Paragraaf 3.7
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Bijlage 2  | risicomatrix Liander Assetmanagement 2009
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Bijlage 3  |  risicoanalyse bedrijfsbrede risico’s  

In deze bijlage is de risicoanalyse van de relevante bedrijfsbrede risico’s beknopt beschreven.

Risicoanalyse 1: Economische situatie

Omschrijving

Het risico dat tengevolge van de economische neergang leveranciers en uitvoeringspartners zoals aannemers failliet gaan, waar-

door de continuïteit van Liander op het gebied van aanleg en onderhoud in gevaar kan komen. 

Risiconiveau

Het risiconiveau voor Liander is hoog (waarschijnlijkheid is klein, impact is rampzalig). Het risiconiveau is sinds augustus 2008 

toegenomen en de economie is nog niet gestabiliseerd. Liander verwacht dat de onzekerheid en het toegenomen risico zullen aan-

houden tot medio 2010. 

Risicobeleid

Er is een Crisis Response Management Team ingericht dat een impactassessment heeft gedaan op verschillende scenario’s waarbij 

de verschillende scenario’s zijn uitgewerkt en vertaald naar impact op Liander. Bestaande incassoprocessen en monitoringsproce-

dures zijn aangescherpt om de ontwikkelingen bij te houden en zonodig extra voorzieningen te treffen.

Risicoanalyse 2: Energietransitie

Omschrijving

Het risico dat Liander de verwachtingen ten aanzien van de veranderende rol van de netbeheerder onvoldoende kan waarmaken. 

Ontwikkelingen rondom de energietransitie kunnen onderscheiden worden in drie clusters: duurzame energieproductie en 

gebruik; andere functionaliteit van het netwerk; nieuwe technologie en diensten. 

Risiconiveau

Het risiconiveau voor Liander is laag (waarschijnlijkheid is zeer klein, impact is hevig).

Risicobeleid

Liander staat voor ’een betere samenleving in (de) regio’s waarmee we verbonden zijn‘ en wil dit onder andere bereiken door een 

natuurlijke partner te zijn in het faciliteren van de energietransitie. Liander-afdelingen zoals Strategie en MVO spelen een actieve 

rol in alledrie de clusters van ontwikkelingen. Liander neemt het voortouw bij innovatieve toepassingen van haar netwerken zoals 

elektrisch rijden, slimme ICT en verminderen van CO2-uitstoot.

Risicoanalyse 3: Meetdienst regulering

Omschrijving

Het risico dat politieke besluiten ten aanzien van de scope, aanpak, kosten en technische specificaties van de Slimme Meters lang 

uit blijven of niet genomen worden en verschillen van de veronderstellingen die Liander heeft.

Risiconiveau

Het risiconiveau voor Liander is medium (waarschijnlijkheid is klein, impact is ernstig).

Risicobeleid

De ontwikkelingen worden continu gemonitord door de specifieke taskforce Metermarkt en er wordt vanuit Liander actief gelobbyd.
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Risicoanalyse 4: Externe extreme omstandigheden

Omschrijving 

Alle bedrijfsmiddelen van Liander worden blootgesteld aan extreme externe omstandigheden (weer, overstromingen, brand/explo-

sies, aanslagen, botsingen/neerstorten objecten, pandemie, en dergelijke). Dergelijke omstandigheden kunnen van grote invloed 

zijn op de continuïteit van de bedrijfsvoering van Liander, waarbij te denken valt aan grootschalige uitval van levering van energie. 

Risiconiveau

Het risiconiveau voor Liander is medium (waarschijnlijkheid is zeer klein, impact is ernstig).

Risicobeleid

Liander heeft een proactieve houding ten aanzien van Business Continuity Management. Hiertoe is een Business Continuity Plan 

opgesteld en geïmplementeerd, die gericht is op :

-  het voorkomen van ernstige onderbrekingen in de bedrijfsvoering en dienstverlening;

-  het beschermen van mensen, milieu, middelen en kritieke bedrijfprocessen tegen gevolgen van omvangrijke (ver)storingen of 

calamiteiten.

Onderdeel van gedegen Business Continuity Management is het adequaat kunnen reageren op crisissituaties. Liander kent een 

gedegen crisisorganisatie die verantwoordelijk is voor de processen in situaties waarin de continuïteit van essentiële bedrijfs-

processen gevaar loopt. In het Alliander Crisisplan, paragraaf 4.3.1 (Bedrijfsvoering) is voor de hele organisatie vastgelegd hoe 

gehandeld moet worden in verschillende situaties. Tot die tijd blijft het calamiteitenplan van kracht waarover in het vorige KCD 

is gerapporteerd. Regelmatig worden oefeningen gehouden om de crisisorganisatie te blijven trainen. Daarnaast bouwt Liander 

actief een netwerk op binnen de regio’s van ons voorzieningsgebied en onderhoudt dit netwerk. Op deze manier kunnen we kennis 

uitwisselen en actualiseren en wordt een relatienetwerk opgebouwd dat cruciaal is in een crisissituatie.

Risicoanalyse 5: Leeftijdsopbouw Liander medewerkers

Omschrijving

Het risico bestaat dat tengevolge van de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand er meer Liander-medewerkers uitstromen door 

pensionering waarmee waardevolle kennis en kunde het bedrijf zullen verlaten. Tegelijk wordt het steeds moeilijker de juist opge-

leide nieuwe medewerkers te vinden waardoor er naar verwachting een tekort aan gekwalificeerde vakkrachten zal ontstaan.  

Risiconiveau

Het risiconiveau is medium (waarschijnlijkheid is klein, impact is hevig). Het risico speelt zich af op middellange termijn en de 

uitstroom van oudere medewerkers is te voorspellen. 

Risicobeleid

De beheersmaatregelen bestaan uit het continu actief werven van nieuwe medewerkers en jonge vakkrachten in leertrajecten te 

laten samenwerken met ervaren, senior medewerkers waardoor kennis en kunde overgedragen worden en niet voor Liander 

verloren gaan.
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In het risicogebaseerd assetmanagement proces van Liander 

is het beheersen van risico’s de kerngedachte. De risico’s die 

beheerst worden, moeten gerelateerd zijn aan het gereguleerde 

elektriciteit- en gasnetwerk en de geldende bedrijfswaarden 

beïnvloeden. Deze bedrijfswaarden zijn veiligheid, kwaliteit 

van levering, financieel, imago, duurzaamheid, klantenservice 

en wettelijkheid. Het waarderen van risico’s op basis van hun 

kans en effect op de bedrijfswaarden gebeurt met behulp van 

een risicomatrix. De volgende risiconiveaus worden onder-

scheiden: Nihil, Laag, Medium, Hoog en Zeer Hoog. Bij het vast-

stellen van de risico’s voor het aanleggen of in stand houden 

van de elektriciteitsnetten en de daarmee verband houdende 

kwaliteit van de transportdienst, zijn zowel interne als externe 

risico’s van belang. Ter informatie worden in deze bijlage de be-

langrijkste elektriciteitsrisico’s kort beschreven en opgenomen 

in de risicomatrix.

Bijlage 4  |   risicoanalyse meest relevante  

generieke elektriciteitsrisico’s 
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Risico’s	geplot	in	risicomatrix.

Interne risico’s

1. Falen Nekaldiet-moffen

2. Falen Ravo-G LS-kabels

3. PCB-houdende distributietransformatoren

4. Vertraging smart metering t.g.v. stalen meterborden

5. Gebrek aan extra reservetransformatoren (HS/MS)

6. Asbest in SACE-schakelaars

7. Zwak TF-signaal t.g.v. wijziging configuratie HS-netten

8. Falen COQ-installatie

9. Falen 50 kV-oliedrukkabels

Externe risico’s

10. Storing aan elektriciteitskabels t.g.v. beschadiging bij graafwerkzaamheden
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Risicoanalyse 1: Falen Nekaldiet-moffen

Omschrijving

In de 70-er jaren van de vorige eeuw is op grote schaal een voor die tijd nieuw type mof gebruikt, om 10 kV 3-fasen massa-kabels 

met elkaar te verbinden. Het nieuwe type was gebaseerd op een kunststofhars die in een schaal met deksel gegoten werd en die, 

na uitharding, voor zowel elektrische isolatie als mechanische sterkte en dichtheid zorgde. Na tientallen jaren in bedrijf te zijn 

geweest, blijkt dit type moffen ten gevolge van veroudering diëlektrische doorslagen te vertonen, waarbij fysische parameters zoals 

vochtgehalte en temperatuur een belangrijke rol spelen. De Nekaldiet-moffen behoren daarmee tot de bedrijfsmiddelen die tot de 

meeste storingen en energie-onderbrekingen leiden. Ze nemen, na graafschades, een tweede plaats in op de lijst met belangrijkste 

oorzaken voor energie-onderbrekingen en gemiddelde onderbrekingsduur.

Risiconiveau

Hoog op de bedrijfswaarde kwaliteit van levering en laag op de bedrijfswaarde financieel.

Risicobeleid

In het distributienet dat Liander beheert, zijn in het verleden zo’n 18.000 Nekaldiet-moffen in de middenspanningskabels toe-

gepast. Omdat dit type moffen een belangrijke oorzaak van storingen is, is een programma opgezet om de kwaliteit te beproeven 

met een verhoogde spanning, het zogenaamde persen. Het persprogramma omvat het persen van ruim 2.000 kabelsecties per jaar 

waarbij de moffen die de test niet doorstaan worden vervangen. Hiermee wordt het risico op uitval beperkt. De Nekaldiet-moffen 

die de test doorstaan worden elke vijf jaar opnieuw beproefd. Het pers- en vervangingsprogramma blijft van kracht tot de gehele 

populatie aan Nekaldiet-kabelmoffen is vervangen. 

Restrisico

Vanuit een situatie met een Zeer Hoog risico, in de jaren 2002 tot 2004, zijn maatregelen getroffen om de slechte Nekaldiet-moffen 

te traceren en te vervangen. Vandaar dat het risico in de jaren na 2004 al is gedaald naar Hoog. Het vervangen van Nekaldiet-

moffen gaat conform het beleid door en het aantal zal hierdoor gestaag dalen totdat alle Nekaldiet-moffen vervangen zijn. Hiermee 

wordt het risico in de toekomst geëlimineerd.

Samenhang met activiteitenplan

Nekaldiet-moffen worden preventief getest waarbij de moffen die de test niet doorstaan worden vervangen. Daarom is een post 

‘Persprogramma Nekaldiet-moffen’ onder ‘Preventief Onderhoud’ in het onderhouds- en vervangingsplan opgenomen in bijlage 9. 

Risicoanalyse 2: Falen Ravo-G LS Kabels

Omschrijving

Uit het Promsys-systeem zijn meldingen gekomen die beschrijven dat er mogelijkerwijze een probleem is met laagspannings-

kabels van het type Ravo-G. Deze kabel is gebruikt voor het maken van een verbinding tussen de hoofdkabel in de straat en de 

meterkast in een woning. Gemeld is dat als de kabel wordt aangeraakt, er een spontane kortsluiting kan ontstaan. Er is circa 

550 km van dit type kabel aanwezig in de regio’s Noord-Holland en Friesland. Er zijn 6 meldingen gemaakt in de periode 

2007-2008.

Risiconiveau

Medium op de bedrijfswaarde veiligheid.

Risicobeleid

Op verzoek van de afdeling HSEQ is onderzoek gedaan naar de oorzaak en de omvang van het probleem. Het blijkt dat vrijwel alle 

incidenten zijn veroorzaakt door (eerdere) storingen aan de kabel. Ook is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de aanwezige 

kabels. Hier is geen veroudering geconstateerd. Op basis van het onderzoek is besloten deze kabels niet preventief te vervangen, 

maar met het reguliere vervangingsbeleid mee te nemen.

Restrisico

Uit de risicoanalyse blijkt dat Ravo-G kabels het zelfde risico hebben als alle andere LS-kabels. Het restrisico is dan gelijk aan dat 

van een alle LS-kabels: Laag tot Medium.
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Samenhang met activiteitenplan

Dit type LS-aansluitkabel wordt vervangen tegelijk met de vervanging van de aansluiting of bij een storing. De bijbehorende kosten 

zijn onder de post ‘Vervanging LT8 en AC1’ opgenomen in het ‘Vervangingsplan HS, MS en LS’ in bijlage 9. 

Risicoanalyse 3:  PCB-houdende distributietransformatoren

Omschrijving

Vanwege de schadelijke effecten van PCB’s op de gezondheid en het milieu is er (inter) nationale regelgeving uitgevaardigd om 

PCB’s op te sporen en te verwijderen. Voor de sector ging het hierbij vooral om PCB-houdende olie in distributietransformatoren, 

maar ook in andere apparatuur kwamen PCB’s voor. Tot en met de eerste jaren van dit millennium zijn op grote schaal distribu-

tietransformatoren bemonsterd en gesaneerd. Hierbij is onderscheid gemaakt in een drietal categorieën: transformatoren van na 

1986, transformatoren waarvoor fabrikanten een garantie hebben afgegeven dat ze PCB-vrij zijn geleverd én de overige transfor-

matoren. De laatste categorie is stelselmatig bemonsterd; een project dat in 2004 werd afgerond. Totaal is sprake van ongeveer 

40.000 distributietransformatoren.

Uit af te voeren distributietransformatoren blijkt dat er soms nog exemplaren worden aangetroffen, waarin zich, ondanks voor-

noemde maatregelen, toch nog PCB’s in de olie bevinden. Dat is te verklaren uit het gebruik van apparatuur waarin ooit PCB-

houdende olie is verwerkt, uit leveringen die niet aan de garanties voldeden en uit fouten in het administratieve proces rond de 

bemonstering en gegevens van de distributietransformatoren. Het abusievelijk afvoeren van transformatoren dan wel olie die 

PCB’s bevatten, kan leiden tot een conflict met de autoriteiten en tot ernstige imagoschade bij zowel eigen medewerkers als bij de 

organisatie. Dit risico heeft betrekking op de bedrijfswaarde imago.

Risiconiveau

Medium op de bedrijfswaarde imago.

Risicobeleid

Het beleid is erop gericht dat enerzijds door een structurele bemonstering (alle af te voeren transformatoren van 1986 en daar-

voor) een beeld wordt verkregen van de mate waarin PCB’s nog aanwezig zijn (kans op aanwezigheid én mate van concentratie) en 

anderzijds voorkomen wordt dat PCB-houdende olie onbehandeld wordt afgevoerd. Als zodanig kan gesteld worden dat milieu-

schade alsnog voorkomen wordt. Door registratie en rapportage aan Assetmanagement wordt bewaakt en geëvalueerd hoe kans en 

concentratie zich ontwikkelen. De evaluatie zou aanleiding kunnen zijn om hernieuwde maatregelen te treffen om het bestand aan 

actieve bedrijfsmiddelen te schonen.

Restrisico 

Door de structurele bemonstering van alle transformatoren die tot de verdachte jaargangen behoren (ook al zijn ze gereviseerd) is 

de kans dat PCB-houdende olie niet op ordentelijke wijze wordt afgevoerd praktisch nul geworden en daarmee het restrisico Nihil.

Samenhang met activiteitenplan

De kosten voor het bemonsteren van transformatoren met betrekking tot de aanwezigheid van PCB’s zijn in het ‘Onderhoudsplan 

MS en LS’ onder ‘Preventief onderhoud’ opgenomen, zie bijlage 9. 

Risicoanalyse 4:  Vertraging smart metering t.g.v. stalen meterborden

Omschrijving

Er bestaat in de sector geen twijfel over een toekomstig besluit dat er ‘Slimme Meters’ geïnstalleerd moeten worden voor alle aange-

slotenen op de E- en G-netten, hoewel er momenteel nog wel onduidelijkheid bestaat over de exacte technische en planningtechni-

sche eisen die in de wet- en regelgeving komen. Naar verwachting zal de sector een tijdspanne van 7 tot 10 jaar gegund worden om 

het nieuwe type meter met bijbehorende telecommunicatie en dataverwerkende systemen te implementeren. De omvang van een 

dergelijk project is gigantisch en vergt op zichzelf al een toegesneden projectorganisatie. In de boeggolf van dit omvangrijke project 

spelen allerlei bijkomende projecten, die geen of een kleine rol spelen als de meterkasten onberoerd blijven. Maar komen de Slimme 

Meters er, dan betekent het dat complete meterkasten en bedradingen gesaneerd moeten worden om de installatie van de nieuwe 

meter te faciliteren. 
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Het risico voor Liander is dat met name de bijkomende projecten zullen leiden tot vertraging in de uitrol van de Slimme Meters, 

waardoor de opgelegde planning niet wordt gehaald. Dat kan dan weer leiden tot imagoschade, ook omdat de vertraging ervoor kan 

zorgen dat het gehele nieuwe meetsysteem veel later operationeel wordt.

Risiconiveau

Hoog op de bedrijfswaarde imago.

Risicobeleid

Om vertraging in de uitrol van de Slimme Meters te voorkomen, begint Liander vooruitlopend op het officiële besluit, al met het 

waar nodig saneren van meterkasten en bijbehorende bedradingen. Voor de saneringsslag, die voornamelijk in de gemeente 

Amsterdam zal spelen, zijn er aanzienlijke budgetten voor de komende jaren gereserveerd,. Door deze activiteiten wordt het risico 

op vertraging als gevolg van de bijkomende projecten in hoge mate gereduceerd.

Restrisico

Door het saneren van stalen meterborden vooruitlopend op de uitrol van Slimme Meters wordt het risico gereduceerd tot Laag.

Samenhang met activiteitenplan

De kosten voor de vervanging van de stalen meterborden en bijbehorende bedrading zijn onder de post ‘Vervanging AC1’ 

opgenomen in het ‘Vervangingsplan HS, MS en LS’ in bijlage 9. 

Risicoanalyse 5:  Dubbele storing HS/MS transformatoren in onderstation

Omschrijving

In elk onderstation staan zoveel HS/MS-transformatoren dat er per station sprake is van enkelvoudige redundantie. In het 

geval evenwel dat er in een onderstation twee transformatoren langdurig niet beschikbaar zijn, zal een andere transformator 

aangevoerd moeten worden vanuit een tweede station, dan wel uit de lopende productievoorraad. Naar verwachting kost het één 

tot drie volle dagen om een dergelijke transformator in bedrijf te stellen. Dit risico heeft betrekking op de bedrijfswaarde kwaliteit 

van levering.

Risiconiveau

Medium op de bedrijfswaarde kwaliteit van levering.

Risicobeleid

De afweging van de maatschappelijke kosten van extra reservetransformatoren (er zal een aantal verschillende types aangeschaft 

moeten worden om alle varianten in de onderstations te kunnen afdekken) tegenover de maatschappelijke kosten van het te ver-

mijden risico, laat zien dat de aanschaf van extra reservetransformatoren niet verantwoord is.

Toch biedt het onderschreven beleid een aantal praktische handvatten om, zonder de aanschaf van extra reservetransformatoren, 

de kans dan wel het effect te reduceren, zodat het voorstaande risico nog lager uitvalt. Hierbij wordt gedacht aan het opbouwen van 

een zodanige relatie met een leveranciers van transformatoren dat de levertijd van een nieuwe transformator bekort kan worden 

(bijvoorbeeld door gebruik te maken van lopende productie-orders), aan het versneld vervangen van conditioneel of functioneel 

minder geschikte transformatoren (die dan wel beschikbaar worden gehouden voor calamiteiten) en aan het diagnosticeren en 

repareren van problemen met regelschakelaars (reductie van kans).

Restrisico

Door het beleid wordt het potentiële effect van het risico, grootschalige uitval van levering,  gereduceerd waardoor het risico wordt 

gereduceerd van Medium naar Laag.

Samenhang met activiteitenplan

De kosten voor het diagnosticeren en repareren van problemen met de regelschakelaars zijn onder de post ‘Transformatoren’ 

opgenomen in het ‘Onderhoudsplan HS’ in bijlage 9.
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Risicoanalyse 6: Asbest in SACE-schakelaars

Omschrijving

Zo’n dertig jaar geleden zijn in een aantal onderstations in Gelderland 10 kV-vermogensschakelaars toegepast van het zogeheten 

’magnetic arc‘-principe. Dat zijn open schakelaars, waarin asbestschotten dienen om de boog bij blussen te verlengen en te koelen. 

Asbestvezels worden tijdens het blusproces de installatie en de ruimte ingeblazen. 

Metingen hebben aangetoond dat over het algemeen de concentratie van asbestvezels in de lucht meevalt, maar dat het aantal ve-

zels op de oppervlakte van installatie-onderdelen en gebouwdelen wel erg hoog is. Hoewel er geen norm bestaat voor het toelaatba-

re aantal asbestdeeltjes op oppervlaktes, wordt er wel een verband aangenomen tussen het aantal deeltjes dat in de lucht aanwezig 

kan zijn en het aantal deeltjes per oppervlakte-eenheid.

Risiconiveau

Hoog op de bedrijfswaarde veiligheid.

Risicobeleid 

In die regio’s waar deze installaties zich nog bevinden, worden deze vervangen en worden de installaties en ruimtes geheel schoon-

gemaakt. Daarmee is dit risico volledig geëlimineerd.

Restrisico

Na uitvoering van het eerder genoemde beleid is het risico volledig geëlimineerd.

Samenhang met activiteitenplan

De vervangingskosten van de SACE-schakelaars zijn in het ‘Vervangingsplan HS, MS en LS’ verwerkt, zie bijlage 9. 

Risicoanalyse 7: Zwak TF-signaal t.g.v. wijziging configuratie HS-netten

Omschrijving

Zoals ook andere netbeheerders weten, werd en wordt het TF-signaal, dat gebruikt wordt om het dag- en nachttarief van kWh-

meters en het aansturen van OV, geïnjecteerd in de 150 kV- en 110 kV-netten. Om te garanderen dat het signaal op de locatie van de 

vele ontvangers voldoende sterk is, dienen de 150 kV- en 110 kV-netten in een bepaalde configuratie bedreven te worden. Met name 

de netscheidingen tussen de 150 kV-netten en tussen de 110 kV-netten spelen daarbij een cruciale rol. Dit risico heeft betrekking op 

bedrijfswaarden imago en klantenservice.

Risiconiveau

Medium op de bedrijfswaarde imago en Medium op de bedrijfswaarde klantenservice.

Risicobeleid

Voor de korte termijn zijn contractuele afspraken met TenneT voor de bedrijfsvoering van de 150 kV- en 110 kV-netten gemaakt. 

Voor de langere termijn worden alternatieven voor de sturing van TF-signalen onderzocht. Goede ervaring is inmiddels opgedaan 

met TF-ontvangers die zelfstandig stuursignalen geven op grond van een in het geheugen opgeslagen programmering, die door TF-

signalen aangepast kan worden. Daarnaast wordt sturing met smart metering, met langegolf radiosignalen en met HF-signalen 

onderzocht, zodat de TF-ontvangers in die netdelen waar de netstructuur gewijzigd wordt, door nieuwe technologie vervangen 

kunnen worden.

Restrisico

Het beleid reduceert het risico van oneigenlijke netkoppelingen, die een invloed op de sterkte van het TF-signaal hebben, in kans 

van optreden en omvang sterk, zodat het restrisico als Laag is te waarderen.

Samenhang met activiteitenplan

Voor de langere termijn worden alternatieven voor de sturing met TF-signalen onderzocht en op korte termijn zijn contractuele 

afspraken met TenneT voor de bedrijfsvoering van 110 kV-en 150 kV-netten gemaakt. Deze oplossingen hebben niet geleid tot 

opname van afzonderlijke posten in het activiteitenplan. Wel is in het activiteitenplan rekening gehouden met de kosten voor het 

onderhoud aan de TF-installaties. 
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Risicoanalyse 8: Falen COQ-installatie

Omschrijving

Tussen halverwege de jaren ‘60 en eind jaren ‘70 (met nog een paar uitbreidingen tot eind jaren ‘80) zijn er binnen het voorzienings-

gebied van Liander een groot aantal 50 kV-schakelinstallaties van de Nederlandse fabrikant COQ geplaatst. Het ging daarbij om 

ongeveer de helft van het aantal installaties dat in Nederland in de openbare en industriële netten staat opgesteld. In de instal-

laties wordt olie als isolatiemiddel gebruikt, zodat ze zeer compact zijn. De betrouwbaarheid van de installaties is goed te noemen, 

met als kanttekening dat de geringe kans op een diëlektrische doorslag wel kan leiden tot brand en daarmee zeer grote consequen-

ties heeft. Door onderzoek aan de TU Delft is voor zowel de populatie apparatuur in bedrijf bij Liander als voor de gehele populatie 

in bedrijf in Nederland onderzocht of er sprake is van een toenemende faalkans met het oplopen van de leeftijd van deze installaties 

en of er sprake is van een dusdanige toename in de faalkans dat er op korte termijn maatregelen moeten worden genomen. In het 

onderzoek is met name gekeken naar de doorvoeringen tussen de compartimenten binnen in de schakelinstallatie, omdat gebleken 

is dat de doorvoeringen de meest risicovolle onderdelen vormen. Geconstateerd is dat er inderdaad een leeftijdsafhankelijke faal-

kans is. Cumulatief betekent de toename dat er gemiddeld over 13 jaar één diëlektrische storing binnen de populatie van Liander te 

verwachten is, dit in vergelijking tot de daadwerkelijk vier storingen over de afgelopen 45 jaar. 

Daarnaast speelt dat het in stand houden van dergelijke installaties, die al lang niet meer geproduceerd worden (technologie verou-

derd, fabrikant diverse malen overgenomen en feitelijk verdwenen), moeilijk wordt. Daar staat tegenover dat de compactheid van de 

installaties en de hoge betrouwbaarheid voordelen opleveren, die door moderne installaties niet of nauwelijks geëvenaard worden. 

Dit risico beïnvloedt de bedrijfswaarde kwaliteit van levering.

Risiconiveau

Hoog op de bedrijfswaarde kwaliteit van levering.

Risicobeleid

Het vervangingsbeleid kent twee sporen: het vervangen binnen de netstructuurplannen, waarin de functie van de 50 kV-netten 

wordt overgenomen door 150 kV- en 20 kV-netten, en het verantwoord in stand houden van de 50 kV-installaties waarvoor vervan-

ging later speelt (maar wel binnen 20 tot 30 jaar). Het beleid met het bijbehorende tijdspad wordt mede bepaald door het verwachte 

tempo waarin TenneT nieuwe 150 kV-stations of uitbreidingen in bestaande 150 kV-stations kan realiseren.

Door enerzijds maatregelen te treffen om de kans op diëlektrisch falen te reduceren (diagnostische technieken, onderhoud) en 

anderzijds de gevolgen te beperken (brandwerende scheidingen, branddetectie en blussen, etc.) wordt de tijdspanne van enkel tien-

tallen jaren maximaal overbrugd. Tevens worden kennis, kunde, gereedschappen en reservedelen zorgvuldig beheerd, zodat het in 

stand houden soepel verloopt. Daarnaast wordt voortdurend gemonitord of nieuwe inzichten aanleiding zijn om de restlevensduur 

van de resterende installaties te verkorten.

Restrisico

Het gekozen beleid zorgt ervoor dat zolang de COQ-installaties in bedrijf zijn, het effect van een mogelijke storing gereduceerd 

wordt van rampzalig naar ernstig. Hiermee blijft er een restrisico over dat Medium is. Wanneer de functie van de 50 kV-netten 

wordt overgenomen door 150 kV- en 20 kV-netten en alle COQ-installaties vervangen zijn, is het risico geëlimineerd.

Samenhang met activiteitenplan

De kosten voor het in stand houden van de 50 kV-installaties zijn in het ‘Onderhoudsplan HS’ opgenomen onder de post 

‘Schakelinstallaties’ in bijlage 9.

 

Risicoanalyse 9: Falen 50 kV-oliedrukkabels

Omschrijving

De populatie aan 50 kV-kabels bestaat grotendeels uit oliedrukkabels (circa 1.600 km). De  massakabels die oorspronkelijk in 

gebruik waren, zijn reeds grotendeels vervangen door oliedruk- en XLPE-kabels. Het restant van zo’n 40 km massakabel wordt 

successievelijk gesaneerd.
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De oliedrukkabels hebben een goede staat van dienst en kennen een grote mate van overbelastbaarheid (bijvoorbeeld: 40% gedurende een 

half uur). Het grootste probleem zijn olielekkages, die doorgaans veroorzaakt worden door graafwerkzaamheden van derden (stuktrekken 

of beschadigen van de 50 kV-kabels). De kans op olielekkages is verder afhankelijk van de opbouw en materiaalsoort die gebruikt is voor de 

mantel van de kabel (langsnaad, soort lood). Dit risico beïnvloedt de bedrijfswaarde duurzaamheid.

Risiconiveau

Medium op de bedrijfswaarde duurzaamheid.

Risicobeleid

Voor het beheersen van de olielekkages is een beleidsstuk opgesteld, waarin ook de top 10-risicovolle kabels staan vermeld. Het plan 

voorziet enerzijds in het vervangen en saneren en anderzijds in maatregelen om de lekkages te bemonsteren. Het plan geldt ook voor 

150 kV- en 110 kV-kabels. Olielekkages worden gemeld (grondroerders) en gemonitord (door  het bijpersen van olie en oliedruksignalen). 

De milieuschade wordt in de risicoweging uitgedrukt in de kosten voor saneren of compenseren. Gelet op de jaarlijkse kosten voor het 

saneren van door olie vervuilde grond, is het risico inmiddels als matig te kwantificeren. Met het vervangen van de 50 kV-netten door 

150 kV- en 20 kV-oplossingen, zal op termijn het risico verder gereduceerd worden.

Restrisico

Met het vervangen van de 50 kV-netten door 150 kV-en 20 kV-oplossingen, zal op termijn het risico verder gereduceerd worden tot Laag, 

doordat oliedrukkabels worden vervangen door andere varianten kabels die geen olie bevatten.

Samenhang met activiteitenplan

In het activiteitenplan zijn de kosten voor het beheersen van de olielekkages in de 50 kV-kabels opgenomen in ‘Onderhoudsplan HS’ onder 

de post ’Kabels’ in bijlage 9. De vervangingskosten van de top 10-risicovolle kabels vallen onder de post ‘Totaal Vervangingsplan HS’ in het 

‘Vervangingsplan HS, MS en LS’ van bijlage 9.

 

Risicoanalyse 10: Storing elektriciteitskabels t.g.v. beschadiging bij graafwerkzaamheden

Analyse van de prestaties van Liander op Nestor wijst uit dat een substantieel deel van de storingen in MS-kabels en LS-kabels wordt 

veroorzaakt door graafwerkzaamheden.

Omschrijving

Door graafwerkzaamheden kunnen leidingen worden beschadigd. Onder graafwerkzaamheden vallen werkzaamheden zoals: graven, 

frezen, boren, heien, slaan van damwanden, landbewerking, en dergelijke. Circa 33% van alle storingen aan MS-kabels en 30% van alle 

storingen aan LS-Kabels (Nestor 2008) worden veroorzaakt door graafwerkzaamheden. Deze beschadigingen kunnen direct of op langere 

termijn leiden tot onderbreking van de levering van stroom. Deze risicoanalyse onderzoekt de impact van graafwerkzaamheden (grond-

roering) op de bedrijfswaarden van Liander en is van toepassing op alle MS- en LS-kabels. De kans van optreden van graafschades en het 

effect dat deze graafschades hebben, hangt sterk samen met het netvlak waar deze plaatsvinden. Daarom is ervoor gekozen om de risico’s 

per kabeltype te analyseren. Dit risico heeft betrekking op de bedrijfswaarden financieel en kwaliteit van levering.

Risiconiveau

Hoog op de bedrijfswaarde financieel en Hoog op de bedrijfswaarde kwaliteit van levering.

Risicobeleid

Zie paragraaf 4.1.2. (Toezicht en KLIC meldingen bij graafwerkzaamheden (WION).

Restrisico

Het effect van de WION is moeilijk in te schatten en afhankelijk van het resultaat zal het restrisico bepaald worden. Gezien het aantal 

storingen is het echter niet te verwachten dat het risico snel een categorie daalt. Alle maatregelen zullen wel bijdragen aan een 

verschuiving binnen het huidige risiconiveau, meer richting Medium.

Samenhang met activiteitenplan

De kosten voor het herstellen van graafschade zijn opgenomen in het ‘Onderhoudsplan MS en LS’ onder de post ‘Schades’ en in het 

‘Onderhoudsplan HS’ onder de post ‘Storingen’, zie bijlage 9.
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Bijlage 5  |   monitoringsprocedure: analysestappen 

10. RAS’er
Analyseert prestatie en conditie 
informatie van het netwerk m.b.v. 
rapportages o.b.v. storingsdata-
base, EMS/DMS meetwaarden, 
netrekenen, inspectie-gegevens.

20. RAS’er
Toetst het resultaat van de 
analyse aan de grenswaarden 
voor conditie en prestatie. Er 
wordt een knelpunt aangemaakt 
wanneer men voor een knelpunt 
een maatregel wil treffen. Ook 
kan d.m.v. het aanmaken van 
een knelpunt een geaccepteerd 
risico worden vastgelegd.

30. RAS’er
Er wordt voldaan aan de norm 
of indien het resultaat niet 
voldoet aan de norm en er is al 
een risico-afweging gemaakt, 
dan kan een maatregel uit het 
bestaande activiteiten scala 
worden gekozen.

40. RAS’er
Voert, conform de richtlijnen, 
een knelpunt in in het knelpun-
tenregister.

50. RAS’er
Voert, conform richtlijnen, een 
quick-scan risicoanalyse uit.

60. RAS’er
Wanneer een maatregel meer 
dan € 250.000 bedraagt of het 
verwachte risico is hoog of zeer 
hoog dan is een gedetailleerde 
risicoanalyse vereist.

70. RAS’er
Voert een gedetailleerde risico-
analyse uit o.b.v. richtlijnen.

80. RAS’er
Het voorstel voor risico-redu-
cerende maatregel(en) naar het 
besluitvormingsproces Een mo-
gelijkheid is om voor te stellen 
het risico te accepteren.

90. RAS’er
Legt, voor die besluiten die vast-
gelegd dienen te worden in het 
knelpuntenregister, het formele 
besluit betreffende de maatrege-
len vast in het knelpuntenregister.

100. RAS’er
Afhankelijk van het besluit dai 
is genomen in 3.4.5 wordt de 
maatregel al of niet direct uitge-
voerd.
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Bijlage 6  |   monitoringsprocedure: besluitvormingsstappen 

10. RAS’er
Stelt vast of het werk binnen het 
jaaractiviteitenplan valt. Zo niet, 
dan moet het voorstel risico- 
reducerende maatregelen  
worden ingediend als project-
voorstel bij het PCAM.

20. RAS’er
Stelt vast of de kosten hoger zijn 
dan € 100.000,-

30. RAS’er
Keurt het voorstel goed of af

40. RAS’er
Stelt vast of de kosten hoger 
zijn dan € 250.000,- Zo niet, 
dan moet het voorstel risicore-
ducerende maatregelen worden 
ingediend als projectvoorstel bij 
het PCAM.

50. RAM’er
Keurt als de kosten <€ 250.000,- 
Euro, het project goed of af.

60. PCAM
Beoordeelt het voorstel en keurt 
het voorstel goed of af.

70. Manager AM
Als de kosten >€ 500.000 Euro, 
dan moet het voorstel naar de 
PC Liander.

80. MT AM
Beoordeelt o.a.:
- Concept voorstellen Pl&A.
- Concept voorstellen Beleid.
En keurt deze goed of af.

90. Manager AM
Bepaalt of beoordeling door het 
MT Liander noodzakelijk is.

110. MT Liander
Beoordeelt het concept jaar-
activiteitenplan AM. En keurt 
deze goed of af. 100. MT Liander
Keurt het voorstel goed of af.

Kosten > 100.000 Voorstel 
goedkeuren?

Nee

Ja

Nee

Ja

Voorstel 
goedkeuren?

Nee

Ja

Kosten > 250.000

Nee

Ja

Criteria Voorstel 
goedkeuren?

Ja

Werk binnen
het jaaractivi-
teitenplan?

Nee

Ja

Nee

Projectkosten 
> 500.000

Ja

Nee

3.4.1 
Risicomanagement

Voorstel 
Risicoreducerende 

Maatregelen

10

20

40

30

50

60

Maatregelen die passen 
binnen het bestaande 

jaaractiviteitenplan

2.1.8 Vaststellen 
projecten > 500.000

3.4.1 
Risicomanagement

Voorstel 
goedkeuren?

Ja

Nee

Voorstel 
goedkeuren?

Nee

Ja

Beoordeling door  
MT Liander nodig?

Ja

Nee

3.4.2 Opstellen asset 
plannen en analyses

3.4.3 Opstellen asset 
beleid

Voorstel 
Rapportage

Beleids voorstel/ 
Norm voorstel

90

100

80

3.4.2 Opstellen asset 
plannen en analyses

3.4.3 Opstellen asset 
beleid

3.4.7 Opstellen en 
goedkeuren 

Jaaractiviteitenplan AM

70

3.4.7 Opstellen en 
goedkeuren 

Jaaractiviteitenplan AM

Voorstel 
goedkeuren?

Ja

Nee
110

2.1.2 Projecten in 
opdracht geven
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Assetmanagement laat het proces met betrekking tot de 

bedrijfsmiddelenregistratie (BMR) en het Kabels en Leidingen 

Informatiecentrum (KLIC) onder haar regie uitvoeren door een 

aantal gecertificeerde serviceproviders en door externen. Zie 

voor het globale proces het schema hieronder.

Proces bedrijfsmiddelenregistratie

Het registreren van de bedrijfsmiddelen wordt geïnitieerd van-

uit een aantal processen. ’Meter & aansluitingen‘, ’Aansluitin-

gen’en ’Reconstructie en Netten‘ zijn de processen van waaruit 

de informatie van de nieuwe netdelen en aansluitingen in het 

Geografisch Informatie Systeem (GIS) komt. Vanuit de proces-

sen ’Storingen’en ’Onderhoud‘ komen wijzigingen in het net 

naar voren die in GIS worden verwerkt.

De GIS- en KLIC-applicatie worden functioneel beheerd door de 

afdeling IM&ICT en ook applicatieproblemen of -uitbreidingen 

worden door deze afdeling uitgevoerd.

Proces KLIC

Sinds 1 oktober 2008 dienen mechanische grondroeringen op 

basis van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Net-

ten (WION) bij het Kadaster te worden gemeld. Het Kadaster 

stuurt de KLIC-melding door naar Liander en via de KLIC-

applicatie wordt de benodigde kabel- en leidingeninformatie 

uit GIS verzameld en teruggestuurd. Het Kadaster verzamelt 

informatie van alle netbeheerders en zet deze in 1 elektronisch 

bericht door naar diegene die de melding heeft gedaan.

Grondroerders die een afwijkende ligging van de kabels of 

leidingen van Liander constateren, kunnen deze afwijking 

rechtstreeks doorgeven aan Liander (NetCare Gisdata). Na 1 juli 

2010 dient deze informatie in het kader van de Wet Informati-

euitwisseling Ondergrondse Netten (WION) bij het Kadaster te 

worden gemeld die deze informatie dan weer zal doorgeven aan 

Liander.  

Meldingen van beschadigingen

Liander stimuleert zoveel mogelijk de meldingen van bescha-

digingen aan kabels en leidingen door grondroerders. In de 

informatiefolder die Liander meestuurt bij de opgevraagde 

KLIC-tekeningen wordt duidelijk aangegeven wat de grond-

roerder moet doen indien hij een kabel of leiding heeft bescha-

digd. Hierin wordt ook aangeven dat kleine graafschades onder 

bepaalde voorwaarden kosteloos door Liander worden gerepa-

reerd. Daarnaast wordt ook algemene voorlichting gegeven aan 

de grondroerders. 

Schademeldingen komen via het landelijke storingsnummer 

binnen bij Netmanagement en worden conform het proces 

‘Bedrijfsvoering’ verwerkt in het storingsregistratiesysteem. 

Via het proces ’Storingen’wordt de reparatie van de beschadi-

ging in gang gezet en de eventuele netwijziging als gevolg van 

de reparatie doorgegeven aan het proces ’Revisie GIS’.

Bijlage 7  |   procedure KLIC en bedrijfsmiddelenregistratie
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Proces KLIC en Bedrijfsmiddelenregistratie

Opdrachtverstrekking

Assetmanagement
Proces 3.4
Opstellen beleid,
plannen en analyses

Contract MGT.
Proces 2.1
Opstellen DVO/SLA
Opdracht uitgifte,
beheersing,
oplevering en
monitoring

Uitvoeren

Meter &
Aansluitingen
Proces C2
De aanleg, verzwaring
en de demontage van 
de aansluiting in de 
zakelijke markt.
E>3*80A en <=2MVA 
en Gas >G16 en/of
>170.000 m3/jaar

Aansluitingen
Proces C3
Voorbereiding,
uitvoering en
administratie van
aansluitingen
AC1 en AC2

Onderhoud
Proces C6
Realiseren
onderhoudsopdracht

Storingen
Proces C7
Coördinatie storingen,
veiligstellen, 
tijdelijk herstellen
energielevering,
reparatie en 
afhandelen 1e en 2e 
lijnstoring, herstellen 
normale situatie

Reconstructie &
netten
Proces C9
Het op projectmatige
wijze leggen,
uitbreiden, vervangen, 
verleggen en verwijderen
van netten

Bedrijvsvoering
Proces C5
Afhandelen van
gemelde
spanningsklachten
en het verwerken van
alarmen/meldingen

0800-9009
Landelijk storingsnummer

Revisie GIS
Proces C4
Het vastleggen van de
kabel-, leiding- en
stationsgegevens van
de netbeheerder
Alliander

Functioneel
Beheer
Datamanagement,
functioneelbeheer,
verbeterprojecten, etc.
door IM&ICT

Aanleveren
KLICgegevens
(Web)KLIC applicatie

Registreren

Kadaster

Opvragen/melden

Liander
Assetmanagement

Liander
Uitvoering

Liander
NetCare en IM&ICT

Extern

Aanvraag 
KLIC
Aannemers,
Gemeenten,
nutsbedrijven, 
etc.
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Bijlage 8  |   registratie en oplossen van  

storingen en onderbrekingen

 

Laagspanning  Middenspanning  Hoogspanning  

Klant  DMS  EMS  

Melding 

storing klant

Melding 

storing DMS  

Melding 

storing EMS 

Instake  

TSC  

Afhandeling 

storing BV  

Afhandeling
Storing BV 

Tennet/Liander

Melding 
telefonisch 

opgelost 

Storings 
afhandeling 

SC 

Nestor Nestor 

Nestor 

Nestorform. 

LS  

Nestorform. 

MS  

Nestorform. 

HS  

KLAK  

Exporttool 

Nestor 

Nestor 

Nestor 
rapportage 

tool www.gasenstroomstoringen.nl 

Interne 
rapportages 

Rapportage 
EnergieNed 

CODATA  

Beheer 
domein 
Liander 

*

Nestor 
Tennet 

* Van toepassing 
 bij b.v. Trafo 
 Overspannings-
 afleider

 
 

 

Nee 

Ja 

Nee Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

Nee 

Ja 
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Toelichting

Wanneer er een energieonderbreking is, wordt deze geregis-

treerd volgens het  Nestor-format, bovendien wordt de 

onderbreking automatisch gepubliceerd op de website 

www.gasenstroomstoringen.nl. Storingen zonder energie-

onderbrekingen die voldoen aan de Nestor-criteria worden 

eveneens geregistreerd. Storingen in het laag- en midden-

spanningsnet worden in KLAK geregistreerd waarna export 

plaatsvindt naar de Nestor-database. Storingen in het hoog-

spanningsnet worden rechtstreeks in Nestor geregistreerd. De 

registratie en berekening van de performance worden uitge-

voerd volgens de criteria van de vigerende Nestor-handleiding. 

Het proces van intake tot en met de afhandeling van de storing 

vindt volledig intern bij Alliander plaats. Binnen Alliander 

is de netbeheerder Liander verantwoordelijk voor de bedrijfs-

voering. Het bedrijfsonderdeel Liandon lost in opdracht van 

Liander de storingen in het hoogspanningsnet op.

In de hoogspanningsnetten ligt de grens tussen het beheer-

domein van TenneT en dat van Liander primair op de stiften 

van de 110 kV- en 150 kV-transformatoren. De transformatoren 

zijn eigendom van Liander. De overspanningsafleiders van de 

transformatoren bevinden zich in het beheerdomein van 

Tennet. Indien na onderzoek blijkt dat de oorzaak van een 

storing aan een transformator het gevolg is van een defecte 

overspanningsafleider, wordt de storing geregistreerd in 

Nestor door - en ten laste van TenneT.
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Bijlage 9  |   onderhouds- en vervangingsplan elektriciteit 

Onderhoudsplan MS en LS Liander

Soort KK omschrijving Eenheid 2010 2011 2012 2013 2014

AMOVEREN Verwijderen Aansluiting stuks 17.000 17.000 17.500 17.500 18.000

Verwijderen kabel/leiding stuks 180.000 190.000 190.000 200.000 200.000

AMOVEREN FINANCIEEL Euro (milj) 11,0 11,0 11,0 12,0 12,0

MODICATIEF  
ONDERHOUD

Wijzigen of verplaatsen aansluiting stuks 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

MODIF.ONDERHOUD FINANCIEEL Euro (milj) 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

PREVENTIEF  
ONDERHOUD
 
 

Spanningsklachten stuks 270 270 270 270 270

Persprogramma nekaldiet-moffen stuks 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Thermografische inspecties stations stuks 4.500 4.000 3.500 3.000 3.000

TMA plus inspecties stations in MainT stuks 14.000 14.000 14.000 14000 14.000

PREV.ONDERHOUD FINANCIEEL Euro (milj) 11,0 11,0 11,0 10,0 10,0

 SCHADES LS aansluitkabelschade herstellen stuks 2.950 2.900 2.900 2.850 2.850

LS netkabelschade herstellen stuks 1.550 1.500 1.450 1.450 1.400

MS kabelschade herstellen stuks 350 340 330 320 310

SCHADES FINANCIEEL Euro (milj) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

STORINGEN 1e lijns (netzekering) storing stuks 30.500 30.300 30.100 30.000 29.800

LS aansluitkabelstoring herstellen stuks 3.500 3.500 3.400 3.400 3.300

LS kabelstoring hoofdaders herstellen stuks 1.800 1.800 1.750 1.750 1.700

LS kabelstoring OV/tarief-aders herstellen stuks 2.200 2.200 2.200 2.100 2.100

LS-netzekering hoofdaders en  

OV/ tarief-aders herstellen

stuks 10.200 10.000 9.900 9.800 9.700

MS kabelstoring herstellen stuks 520 510 510 500 500

STORINGEN FINANCIEEL Euro (milj) 21,5 21,5 21,5 20,0 20,0

DIENSTVERLENING DIENSTVERLENING FINANCIEEL Euro (milj) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

TOTAAL ONDERHOUDSPLAN FINANCIEEL [MS & LS] Euro (milj) 85,0 85,0 85,0 83,5 83,5
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Onderhoudsplan HS Liander

Soort KK omschrijving Eenheid 2010 2011 2012 2013 2014

PREVENTIEF  

ONDERHOUD

Gebouwen en Terreinen stuks 599 599 599 599 599

Schakelinstallaties stuks 2.460 2.481 2.437 2.660 2.449

Stationscomponenten stuks 2.430 2.353 1.998 2.685 2.393

Transformatoren stuks 1.284 1.198 1.073 1.140 1.278

Lijnen stuks 450 450 450 450 450

Kabels stuks 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610

PREVENTIEF ONDERHOUD Euro (milj) 9,2 9,0 9,5 9,2 9,5

INCIDENTEEL PREV. INCIDENTEEL PREVENTIEF Euro (milj) 6,4 6,0 6,5 6,5 6,5

MODICATIEF MODIF.ONDERHOUD Euro (milj) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

AMOVEREN AMOVEREN Euro (milj) 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0

STORINGEN STORINGEN FINANCIEEL Euro (milj) 3,8 3,5 3,5 3,2 3,0

BEHEER BEHEER Euro (milj) 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

TOTAAL ONDERHOUDSPLAN FINANCIEEL [HS] Euro (milj) 29,7 28,8 30,3 29,7 30,3

Vervangingsplan HS, MS en LS Liander

Soort KK omschrijving Eenheid 2010 2011 2012 2013 2014

VERVANGING Leggen en monteren LT6 (MS) km 100 100 95 95 90

Leggen en monteren LT8 (LS) km 130 125 125 120 120

Maken AC1 stuks 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000

Maken AC1 - OV stuks 200 200 200 200 200

Maken AC2 stuks 90 90 90 90 90

Maken AC4 stuks      

Maken AC5 stuks      

Nieuw station LT7 (MS-station) stuks 35 35 35 35 35

TOTAAL VERVANGINGSPLAN MS en LS Euro (milj) 48,0 48,0 47,0 47,0 47,0

TOTAAL VERVANGINGSPLAN HS Euro (milj) 4,5 16,2 13,5 12,0 6,0

TOTAAL ONDERHOUDSPLAN FINANCIEEL [HS, MS en LS] Euro (milj) 52,5 64,2 60,5 59,0 53,0
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Bijlage 10  |  investeringsplan elektriciteit 

Investeringsplan MS en LS Liander

Soort KK omschrijving Eenheid 2010 2011 2012 2013 2014

UITBREIDING EN

VERZWARING 

Leggen en monteren LT6 (MS) km 580 500 550 550 550

Leggen en monteren LT8 (LS) km 480 440 440 460 480

Maken AC1 stuks 26.000 20.000 26.000 29.000 33.000

Maken AC1 - OV stuks 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800

Maken AC2 stuks 3.300 2.800 3.300 3.500 3.800

Maken AC4 stuks 530 480 530 600 660

Maken AC5 stuks 290 240 290 320 360

Maken AC6 stuks 17 14 17 18 19

Nieuw station LT7 (MS-station) stuks 240 220 220 240 250

TOTAAL INVESTERINGSPLAN FINANCIEEL
[Uitbreiding & Verzwaring]

Euro (milj) 123,0 112,0 119,0 128,0 131,0

Investeringsplan HS Liander

Component Sp.Nivo kV Eenheid Aantallen en budgetten

2010 2011 2012 2013 2014

HS stations 150 stuks 0 3 1 1 1

HS stations 50 stuks 0 0 0 0 0

HS schakelvelden 150 stuks 1 9 1 5 3

HS schakelvelden 50 stuks 0 0 0 0 0

HS kabels 50 km 1 0 4 0 0

HS transformatoren 150 stuks 4 9 5 4 6

HS transformatoren 50 stuks 2 2 3 2 0

MS stations RS 10-20 stuks 4 5 3 3 2

MS stations SS 10-20 stuks 0 0 1 0 0

MS schakelvelden 10-20 stuks 139 96 90 60 38

MS transformatoren MS/MS stuks 5 3 0 2 0

TOTAAL INVESTERINGSPLAN FINANCIEEL
[Uitbreiding & Verzwaring]

Euro (milj) 32,3 44,0 17,9 19,3 23,0
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Bijlage 11  |   netkaart hoofdinfrastructuur elektriciteit Friesland
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Bijlage 12  |   netkaart hoofdinfrastructuur elektriciteit  

Gelderland en Flevoland
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Bijlage 13  |   netkaart hoofdinfrastructuur elektriciteit  

Noord Holland
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Bijlage 14  |   netkaart hoofdinfrastructuur elektriciteit  

Zuid Holland 
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Algemeen
Om capaciteitsknelpunten in de 50 kV-netinfrastructuur te 

verhelpen, zijn waar mogelijk verschakelingen in de MS-netten 

uitgevoerd. Deze verschakelingen leiden tot allocatie van 

belastingen op stationsniveau. Ook toename van decentrale 

opwekking kan in sommige situaties leiden tot afname van 

totale belastingen op stationsniveau. 

50 kV-station Waarderpolder naar 150 kV-station
Capaciteit van Waarderpolder is ontoereikend per 2009. In ver-

band met herstructureren van de hoofdinfrastructuur in Haar-

lem is het station van 50 kV- naar 150 kV-station verzwaard. 

50 kV-kabelverbindingen Hemweg – Basisweg 
Knelpunt per 2008 met betrekking tot transportcapaciteit van 

de verbindingen is ontlast door verschuiving van belasting 

naar IJpolder en Ruigoord in 2008.

50 kV-station Uilenburg 1 en 2 
Capaciteitsknelpunt per 2008 opgelost door het wijzigen van de 

bedrijfsvoeringsituatie in 2008.

50 kV-station Zevenhuizen
Transformatiecapaciteit in 50 kV-station Zevenhuizen is ontoe-

reikend per 2008 en op lange termijn wordt sterke toename van 

invoeding verwacht. Korte termijn knelpunt is opgelost door 

het plaatsen van geforceerde koeling op de transformatoren in 

2008. Voor de lange termijn wordt in afstemming met Stedin en 

TenneT een plan opgesteld ten behoeve van de ontwikkelingen 

van glastuinbouw in de Zuidplas, hierdoor wordt het voorziene 

knelpunt in Zevenhuizen voorkomen. 

50 kV station Heemstede
Vanwege capaciteitsgebrek in het veilige stationsvermogen en 

de transportcapaciteit van de 50 kV kabels in het 50 kV deelnet 

Haarlem is het gebied Stedin Heemstede aangesloten op een 

50/10 kV nieuwbouw station Heemstede. Daarbij zijn 6 kV 

wijken in Haarlem overgezet op 10 kV spanning van het station 

Heemstede dat vanaf 2008 in bedrijf is genomen. 

150 kV-station Watergraafsmeer
Vanwege knelpunten in het oostelijke deel van het Amsterdam-

se leveringsgebied is in 2008 het 150 kV/10 kV-station Water-

graafsmeer gebouwd. De huidige en toekomstige aansluitingen 

van het wetenschapscentrum worden van het 150 kV-station 

Hoogte Kadijk naar station Watergraafsmeer overgezet. De 

vrijgekomen capaciteit op station Hoogte Kadijk wordt benut 

voor de autonome groei van de districten rondom het station.

50kV-aansluiting Afval Energiebedrijf (AEB)
De aansluiting van het afval Energiebedrijf is uitgebreid in 

2007 met een derde 50 kV-kabel waarvan de transportcapaciteit 

90 MVA is.

Reconstructies
Vanwege lekkage 50 kV-oliedrukkabel LEI-LMD bij kruising 

brugdek is 2 x1.400 meter oliedrukkabel vervangen door XLPE.

In verband met het uitlassen station Haarlem Zuid zijn 50 kV-

kabel Haarlem West (HLMW)-Haarlem Zuid (HLMZ) en HLMZ-

Vijfhuizen (VHZ) doorgelast in 2007-2008. Hierbij is ook 1.000 

meter massakabel uitgelast.

50 kV-station Bemmel
Vanwege capaciteitsgebrek is het onderstation Bemmel in 

2008 uitgebreid met een extra transformator en is een nieuwe 

middenspanningsverdeelinrichting gebouwd. Tevens zijn alle 

transformatoren op nieuwe olieopvangbakken geplaatst.

50 kV-verbindingen Nijmegen – Bemmel
Bij een vervangingsinvestering (vanwege leeftijd en toestand) 

zijn de 50 kV-kabelcircuits tussen OS Nijmegen en OS Bemmel 

(gelegen onder de Waal en in de uiterwaarden) vervangen voor 

nieuwe 50 kV-kabels in 2008. 

50 kV-klantaansluiting ECB te Bemmel
Voor de tuinderscombinatie ECB te Bemmel is een separate 

50 kV-aansluiting gecreëerd op onderstation Bemmel in 2008. 

Deze aansluiting heeft een maximaal vermogen van 40 MVA.

Vervanging RTU OS Zaltbommel 
Bij een vervangingsinvestering (vanwege capaciteit en functio-

naliteit) is de RTU van OS Zaltbommel vervangen in 2007 door 

een systeem met de nieuwste functionaliteit en uitbreidings-

mogelijkheden.

Aanbrengen valbeveiliging
In het kader van het (veiligheids) project ’aanbrengen valbe-

veiliging‘ zijn meerdere 50 kV-lijnverbindingen voorzien van 

Latchway in 2008. In Gelderland is onder andere de lijnverbin-

ding Tiel - Culemborg uitgerust met een klimvoorziening.

110 kV-station Drachten
Door ontwikkeling van industrieterreinen in de omgeving van 

het 110/10 kV-station Drachten is de belasting op installatie-I 

verder toegenomen. Daarom werd in 2008 belasting van de MS 

installatie-I overgeheveld naar de MS installatie-II. 

Bijlage 15  |   overzicht van significante wijzigingen in 2007 en 

2008 in hoogspanninginfrastructuur van Liander
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Bijlage 16  |   prognose belasting en invoeding  

per knooppunt Friesland

Belastingprognose per knooppunt in MVA, regio Friesland
Station Spanning cos ϕ Belasting Prognose 2010-2016 

[70% realisatie van ramingen]
Belasting Prognose 2010-2016 
[100% realisatie van ramingen]

[kV] [rad] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bergum I 110 / 10 0,98 29 29 29 30 30 30 30 29 29 30 30 30 30 30

Bergum II 110 / 10 0,96 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32

Dokkum 110 / 10 1,00 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

Drachten I 110 / 10 0,97 50 51 51 52 52 53 53 52 52 53 54 54 55 55

Drachten II 110 / 10 0,90 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15

Gorredijk 110 / 10 0,99 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Heerenveen 110 / 10 0,96 36 37 37 38 38 39 39 37 37 38 39 40 40 40

Herbayum I 110 / 10 0,98 29 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 32

Herbayum II 110 / 10 0,97 19 20 21 21 21 21 21 21 23 23 23 24 24 24

Herbayum IV 110 / 20 0,99 36 37 39 39 39 39 39 37 39 41 41 41 41 42

Herbayum IV 

(windstil)

110 / 20 0,77 19 21 22 22 23 23 23 20 22 24 25 25 25 25

Leeuwarden I 110 / 10 1,00 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28

Leeuwarden II 

(Enexis)

110 / 10 0,96 46 46 47 47 47 47 47 46 47 47 47 47 47 47

Lemmer 110 / 10 0,98 34 34 34 34 35 35 35 34 35 35 35 35 35 35

Marnezijl 11 110 / 10 0,99 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Marnezijl 12 110 / 10 0,92 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Oosterwolde 110 / 10 0,99 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26

Oudehaske 11 + 21 110 / 10 0,96 30 30 30 30 30 31 31 30 30 31 31 31 31 31

Rauwerd 110 / 10 0,99 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Schenkenschans 

(Enexis) 

110 / 10 0,92 38 38 38 38 39 39 39 38 38 39 39 39 39 39

Sneek 110 / 10 0,93 36 37 37 37 37 37 37 36 37 37 38 38 38 38

Wolvega 110 / 10 0,99 22 22 22 22 23 23 23 22 22 22 23 23 23 23
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Decentrale opwekking, totaal opgesteld vermogen in kW

Station Type DCO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bergum Wind 3785 3785 3785 3785 3785 3785 3785 3785

 WKK 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900

 Overig 2926 2937 2948 2954 2958 2962 2964 2964

 Totaal 11611 11622 11633 11639 11643 11647 11649 11649

Dokkum Wind 6490 6490 6490 6490 6490 6490 6490 6490

 WKK 665 665 665 665 665 665 665 665

 Overig 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715

 Totaal 8870 8870 8870 8870 8870 8870 8870 8870

Drachten Wind 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000

 WKK 5325 6825 8325 9825 11325 12825 12825 12825

 Overig 5274 5276 5276 5276 5276 5276 5276 5276

 Totaal 21599 23101 24601 26101 27601 29101 29101 29101

Gorredijk Wind         

 WKK         

 Overig 135 138 138 138 138 138 138 138

 Totaal 135 138 138 138 138 138 138 138

Heerenveen Wind 825 825 825 825 825 825 825 825

 WKK 2105 2105 2105 2105 2105 2105 2105 2105

 Overig 51 53 55 55 55 55 55 55

 Totaal 2981 2983 2985 2985 2985 2985 2985 2985

Herbayum Wind 57966 60466 60466 60466 60466 60466 60466 60466

 WKK 55494 55494 55494 55494 55494 55494 55494 55494

 Overig 5327 3502 3502 3502 3502 3502 3502 3510

 Totaal 118787 119462 119462 119462 119462 119462 119462 119470

Leeuwarden Wind 23505 23505 23505 23505 23505 23505 23505 23505

 WKK 612 612 612 612 612 612 612 612

 Overig 1945 1945 1945 1945 1945 1945 1945 1945

 Totaal 26062 26062 26062 26062 26062 26062 26062 26062

Louwsmeer Wind 0 0 0 0 0 0   

 WKK 770 770 770 770 770 770 770 770

 Overig 553 553 553 553 553 553 553 553

 Totaal 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323

Lemmer Wind 10820 10820 10820 10820 10820 10820 10820 10820

 WKK 125 125 125 125 125 125 125 125

 Overig 1597 1597 1597 1597 1597 1597 1597 1597

 Totaal 12542 12542 12542 12542 12542 12542 12542 12542
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Marnezijl Wind 56285 56285 56285 56285 56285 56285 56285 56285

 WKK 507 507 507 507 507 507 507 507

 Overig 1619 1619 1619 1619 1619 1619 1619 1621

 Totaal 58411 58411 58411 58411 58411 58411 58411 58413

Oosterwolde Wind 75 75 75 75 75 75 75 75

 WKK 165 165 165 165 165 165 165 165

 Overig 706 706 706 706 706 706 706 706

 Totaal 946 946 946 946 946 946 946 946

Oudehaske Wind 2268 2268 2268 2268 2268 2268 2268 2268

 WKK 2901 2901 2901 2901 2901 2901 2901 2901

 Overig 6387 6387 6387 6387 6387 6387 6387 6387

 Totaal 11556 11556 11556 11556 11556 11556 11556 11556

Rauwerd Wind 305 305 305 305 305 305 305 305

 WKK 0 0 0 0 0 0 0 0

 Overig 197 197 197 197 197 197 197 197

 Totaal 502 502 502 502 502 502 502 502

Sneek Wind 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660

 WKK 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285

 Overig 373 373 373 373 373 373 373 373

 Totaal 5318 5318 5318 5318 5318 5318 5318 5318

Wolvega Wind         

 WKK 468 468 468 468 468 468 468 468

 Overig 10 10 10 10 10 10 10 10

 Totaal 478 478 478 478 478 478 478 478

Decentrale opwekking, totaal opgesteld vermogen in kW

Station Type DCO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Bijlage 17  |   prognose belasting en invoeding per knooppunt 

Gelderland en Flevoland 

Belastingprognose per knooppunt in MVA, regio Gelderland en Flevoland
Station Spanning cos ϕ Belasting Prognose 2010-2016 

[70% realisatie van ramingen]
Belasting Prognose 2010-2016 
[100% realisatie van ramingen]

[kV] [rad] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Angerlo 50 / 10 0,96 29 29 29 33 33 33 33 31 31 31 36 36 36 36

Doetinchem 50 kV 150 / 50 0,98 31 31 31 34 35 35 35 32 32 33 38 38 38 38

Doetinchem II 150 / 10 0,99 39 40 41 41 42 43 44 41 42 43 44 46 47 48

Doetinchem III 150 / 10 0,92 61 61 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64

Doetinchem 150 kV 150/50/10 0,93 117 119 119 124 124 125 126 122 123 124 130 132 133 134

Anklaar 50 / 10 0,95 27 28 30 31 32 32 32 28 30 33 34 35 35 36

Apeldoorn 50 kV 150 / 50 0,94 29 31 32 33 34 34 34 30 33 35 36 38 38 38

Apeldoorn 1 150 / 10 0,91 52 53 54 54 55 55 55 55 56 57 58 58 58 58

Apeldoorn 2 150 / 10 0,95 55 56 56 56 56 56 57 56 56 56 57 57 57 57

Apeldoorn 150 kV 150/50/10 0,88 137 140 142 144 145 145 146 141 145 149 151 153 153 154

Arnhem 150 / 10 0,95 60 61 62 63 64 64 64 63 65 66 67 68 68 69

Borculo 150 / 10 0,96 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27

Bemmel 1 50 / 10 0,97 23 24 24 24 25 25 25 23 24 24 25 25 25 25

Bemmel 2 50 / 10 0,97 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10

Dukenburg 50 / 10 0,95 22 23 23 23 23 24 24 23 24 24 24 24 24 25

St. Annamolen 50 / 10 0,97 32 32 33 33 33 33 33 32 33 33 33 33 33 33

Winselingseweg B 50 / 10 0,91 53 54 55 55 55 56 56 54 55 56 56 57 57 57

Winselingseweg C 50 / 10 0,89 16 17 17 17 17 17 18 16 17 17 17 18 18 18

Winselingseweg D 50 / 10 0,97 21 21 21 21 22 22 22 21 21 22 22 22 22 22

Nijmegen 50kV 150 / 50 0,92 175 177 178 179 180 181 182 177 180 182 184 185 186 187

Culemborg I 50 / 10 0,97 34 35 35 36 36 37 37 35 35 36 37 37 38 39

Culemborg II 50 / 10 0,98 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Tiel 50 kV 150 / 50 0,93 55 56 56 57 57 58 58 56 57 58 58 59 60 61

Tiel I 150 / 10 0,92 40 41 42 43 44 44 45 43 44 45 47 48 49 50

Tiel II 150 / 10 0,92 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Tiel 150 kV 150/50/10 0,91 119 121 122 124 125 126 128 123 125 127 129 131 133 135

Dale 150 / 10 0,93 49 50 50 51 51 51 51 50 51 51 52 52 52 53

Dodewaard 150 / 10 0,96 32 33 33 33 33 33 34 33 34 34 34 35 35 35

Druten 150 / 10 0,94 36 36 37 37 38 38 39 40 41 41 42 43 44 44

Ede 1 150 / 10 0,98 37 38 38 38 38 38 39 37 38 38 39 39 39 39

Ede 2 150 / 10 0,96 35 40 41 42 43 44 45 36 42 44 46 47 48 50

Nijkerk 2F 50 / 10 0,98 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Frankeneng 50 / 10 0,94 25 26 27 27 27 28 28 26 27 28 29 29 30 30

Barneveld 50 / 10 0,97 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 41

Ede 50 kV 150 / 50 0,96 74 75 76 77 77 78 78 76 77 78 80 80 81 81

Ede 150 kV 150/50/10 0,91 148 154 156 158 160 162 163 151 159 162 166 168 170 172

Wageningen 50 / 10 0,95 24 25 25 25 25 25 25 24 25 25 25 25 26 26

Dodewaard 50 kV 150 / 50 0,93 26 27 27 27 27 27 27 26 27 27 27 27 27 27

Platvoet 110 / 10 0,91 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6

Eerbeek 150 / 10 0,91 57 57 58 58 59 59 59 57 58 60 60 60 60 61
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Eibergen 110 / 10 0,91 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26

Elst 150 / 10 0,97 72 73 75 76 77 78 79 75 77 79 80 82 83 84

Harselaar 150 / 10 0,94 40 41 42 42 43 43 44 43 44 45 46 47 48 48

Hattem 150 / 10 0,98 49 50 51 51 51 51 52 50 51 52 53 53 54 54

Kattenberg 50 / 10 0,97 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31

Oosterbeek 50 / 10 0,99 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16

Presikhaaf I 50 / 10 0,95 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28

Presikhaaf II 50 / 10 0,98 26 27 27 28 28 28 28 27 28 28 29 29 29 30

Kattenberg 50 kV 150 / 50 0,93 88 88 89 90 90 90 91 88 90 90 91 92 92 93

Lochem 150 / 10 0,96 33 33 33 34 34 34 34 34 34 35 36 36 36 37

Nijkerk 1 50 / 10 0,91 29 30 30 30 31 32 34 30 31 31 31 33 34 36

Nijkerk 2E 50 / 10 0,98 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Nunspeet 1 50 / 10 0,98 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29

Nunspeet 2 50 / 10 0,96 26 26 26 27 27 28 28 26 26 27 27 28 29 29

Harderwijk 50 kV 150 / 50 0,89 97 98 99 99 101 103 105 98 100 101 102 104 107 110

Harderwijk 1 150 / 10 0,87 39 39 40 41 42 42 43 39 40 42 43 44 44 45

Harderwijk 2 150 / 10 0,98 58 58 59 59 60 60 60 58 59 59 60 60 61 61

Harderwijk 150 kV 150/50/10 0,90 193 196 198 200 203 206 208 195 199 201 204 208 213 216

Renkum Nuon 150 / 10 0,97 34 35 36 37 37 38 38 36 37 38 39 40 42 42

Teersdijk I 150 / 10 0,92 37 37 37 37 38 38 38 37 37 37 38 38 38 38

Teersdijk II 150 / 10 0,92 55 56 56 57 58 58 59 55 56 57 58 59 60 60

Ulft 150 / 10 0,93 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50

Vaassen 150 / 10 0,97 31 31 31 32 32 32 32 31 32 32 32 33 33 33

Winterswijk 150 / 10 0,92 42 43 44 45 45 46 46 43 44 45 46 47 47 48

Woudhuis 150 / 10 0,98 50 51 52 53 53 54 54 53 55 57 58 58 59 59

Zaltbommel I 150 / 10 0,97 48 48 48 49 49 49 49 48 48 49 49 50 50 50

Zaltbommel II 150 / 10 0,99 52 53 53 54 55 55 55 53 54 54 55 56 57 57

Zevenaar I 150 / 10 0,96 55 56 57 58 59 60 61 56 59 60 62 63 64 66

Zevenaar II 150 / 10 0,99 29 29 29 29 29 29 30 29 29 29 29 30 30 30

Zutphen I 150 / 10 0,96 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33

Zutphen II 150 / 10 1,00 37 38 39 39 39 39 39 37 39 40 40 41 41 41

Almere 150 / 10 1,00 66 67 68 69 70 71 71 67 68 69 71 72 73 74

De Vaart 150 / 10 0,97 53 54 56 57 57 58 58 54 56 58 59 60 61 61

Dronten 150 / 10 0,97 76 82 83 84 85 85 86 77 86 87 88 89 90 91

Dronten (weinig wind) 150 / 10 0,98 41 47 48 49 49 50 50 42 50 51 53 53 54 55

Lelystad 150 / 10 0,96 56 60 60 61 61 62 62 57 63 63 64 65 65 65

Lelystad (weinig wind) 150 / 10 0,85 18 22 22 23 23 23 23 19 24 25 25 26 26 26

Pampus 150 / 10 0,86 53 55 57 59 60 61 62 56 59 62 64 66 67 68

Pampus (weinig wind) 150 / 10 0,98 43 45 47 49 50 51 52 45 48 51 54 55 57 58

Zeewolde 150 / 10 0,99 29 31 32 34 35 35 36 31 33 35 37 38 39 39

Zuiderveld 150 / 10 0,98 51 53 54 55 56 56 57 52 55 57 59 60 61 61

Zuiderveld (weinig 

wind)

150 / 10 0,98 58 60 61 62 63 64 64 60 63 64 66 67 68 69

Belastingprognose per knooppunt in MVA, regio Gelderland en Flevoland
Station Spanning cos ϕ Belasting Prognose 2010-2016 

[70% realisatie van ramingen]
Belasting Prognose 2010-2016 
[100% realisatie van ramingen]

[kV] [rad] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Decentrale opwekking, totaal opgesteld vermogen in kW

Station Type DCO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Almere Wind         

 WKK 85 85 85 85 85 85 85 85

 Overig 285 290 292 294 296 300 300 310

 Totaal 370 375 377 379 381 385 385 395

De Vaart Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK 16773 25773 25773 25773 25773 25773 25773 25773

 Overig 0 0 0 0 0 0 0 0

 Totaal 16773 25773 25773 25773 25773 25773 25773 25773

Dronten 10 kV Wind 64580 64580 64580 64580 64580 64580 64580 64580

 WKK 320 320 320 320 320 320 320 320

 Overig 1522 1526 1526 1526 1526 1526 1526 1526

 Totaal 66422 66426 66426 66426 66426 66426 66426 66426

Dronten 20 kV Wind 44500 44500 44500 44500 44500 44500 44500 44500

 WKK 0 0 0 0 0 0 0 0

 Overig 0 0 0 0 0 0 0 0

 Totaal 44500 44500 44500 44500 44500 44500 44500 44500

Kubbetocht Wind 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000

 WKK         

 Overig 0 0 0 0 0 0 0 0

 Totaal 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000

Lelystad Wind 67940 67940 67940 67940 67940 67940 67940 67940

 WKK 300 300 300 300 300 300 300 300

 Overig 2072 2074 2080 2080 2080 2080 2080 2084

 Totaal 70312 70314 70320 70320 70320 70320 70320 70324

Pampus Wind 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500

 WKK         

 Overig 40 43 45 50 50 50 50 50

 Totaal 16540 16543 16545 16550 16550 16550 16550 16550

Zeewolde 10 kV Wind 23920 23920 23920 23920 23920 23920 23920 23920

 WKK 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150

 Overig 605 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659

 Totaal 26675 27729 27729 27729 27729 27729 27729 27729

Zeewolde 20 kV Wind 252720 252720 252720 252720 252720 252720 252720 252720

 WKK 0 0 0 0 0 0 0 0

 Overig 2 2 2 2 2 2 2 2

 Totaal 252722 252722 252722 252722 252722 252722 252722 252722

Zuiderveld Wind 11160 11160 11160 11160 11160 11160 11160 11160

 WKK 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060

 Overig 1612 1612 1612 1612 1612 1612 1612 1612

 Totaal 15832 15832 15832 15832 15832 15832 15832 15832

Angerlo Wind 0 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

 WKK 9694 9694 9694 9694 9694 9694 9694 9694

 Overig 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261

 Totaal 10955 22955 22955 22955 22955 22955 22955 22955

Doetinchem II Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK 640 640 640 640 640 640 640 640

 Overig 647 650 650 650 650 650 650 650

 Totaal 1287 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290
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Doetinchem III Wind         

 WKK 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900

 Overig 37 40 40 40 40 40 40 40

 Totaal 3937 3940 3940 3940 3940 3940 3940 3940

Anklaar Wind         

 WKK 215 215 215 215 215 215 215 215

 Overig 649 655 655 655 655 655 655 655

 Totaal 864 870 870 870 870 870 870 870

Apeldoorn I Wind         

 WKK 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339

 Overig 78 80 80 80 80 80 80 80

 Totaal 4417 4419 4419 4419 4419 4419 4419 4419

Apeldoorn II Wind         

 WKK 545 545 545 545 545 545 545 545

 Overig 5 5 5 5 5 5 5 5

 Totaal 550 550 550 550 550 550 550 550

Arnhem Wind         

 WKK 13126 13126 13126 13126 13126 13126 13126 13126

 Overig 22 25 30 30 30 30 30 30

 Totaal 13148 13151 13156 13156 13156 13156 13156 13156

Borculo Wind         

 WKK 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100

 Overig 2 2 2 2 2 2 2 2

 Totaal 6102 6102 6102 6102 6102 6102 6102 6102

Bemmel 10 kV Wind         

 WKK 6527 6527 6527 6527 6527 6527 6527 6527

 Overig 19 19 19 19 19 19 19 19

 Totaal 6546 6546 6546 6546 6546 6546 6546 6546

Bemmel 50 kV Wind         

 WKK 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

 Overig         

 Totaal 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

Dukenburg Wind         

 WKK 4766 4766 4766 4766 4766 4766 4766 4766

 Overig 0 0 0 0 0 0 0 0

 Totaal 4766 4766 4766 4766 4766 4766 4766 4766

Sint Annamolen Wind         

 WKK 445 445 445 445 445 445 445 445

 Overig 58 60 60 60 60 60 60 60

 Totaal 503 505 505 505 505 505 505 505

Winselingseweg B Wind         

 WKK 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520

 Overig 37 40 40 40 40 40 40 40

 Totaal 1557 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560

Winselingseweg C Wind         

 WKK 16330 16330 16330 16330 16330 16330 16330 16330

 Overig 0 0 0 0 0 0 0 0

 Totaal 16330 16330 16330 16330 16330 16330 16330 16330
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Winselingseweg D Wind         

 WKK         

 Overig 3 3 3 3 3 3 3 3

 Totaal 3 3 3 3 3 3 3 3

Culemborg I Wind 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

 WKK 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881

 Overig 314 316 316 316 316 316 316 316

 Totaal 8195 8197 8197 8197 8197 8197 8197 8197

Tiel I Wind         

 WKK 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771

 Overig 14018 14018 14018 14018 14018 14018 14018 14018

 Totaal 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789 15789

Tiel II Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK         

 Overig 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

 Totaal 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Dale Wind 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000

 WKK 168 168 168 168 168 168 168 168

 Overig 618 620 620 620 620 620 620 620

 Totaal 18786 18788 18788 18788 18788 18788 18788 18788

Druten Wind         

 WKK 868 868 868 868 868 868 868 868

 Overig 87 90 90 90 90 90 90 90

 Totaal 955 958 958 958 958 958 958 958

Barneveld Wind         

 WKK 160 160 160 160 160 160 160 160

 Overig 10 10 10 10 10 10 10 10

 Totaal 170 170 170 170 170 170 170 170

Wageningen Wind         

 WKK 1697 1697 1697 1697 1697 1697 1697 1697

 Overig 129 132 135 135 135 135 135 135

 Totaal 1826 1829 1832 1832 1832 1832 1832 1832

Eerbeek Wind         

 WKK 15088 15088 15088 15088 15088 15088 15088 15088

 Overig 1442 1442 1442 1442 1442 1442 1442 1442

 Totaal 16530 16530 16530 16530 16530 16530 16530 16530

Eibergen Wind 75 75 75 75 75 75 75 75

 WKK 732 732 732 732 732 732 732 732

 Overig 948 950 950 950 950 950 950 950

 Totaal 1755 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757

Elst Wind 585 585 585 585 585 585 585 585

 WKK 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900

 Overig 375 380 380 380 380 380 380 380

 Totaal 2860 2865 2865 2865 2865 2865 2865 2865

Harselaar Wind 75 75 75 75 75 75 75 75

 WKK         

 Overig 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871

 Totaal 1946 1946 1946 1946 1946 1946 1946 1946
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Hattem Wind   21000 21000 21000 21000 21000 21000

 WKK 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400

 Overig 14 20 20 20 20 20 20 20

 Totaal 5414 5420 26420 26420 26420 26420 26420 26420

Kattenberg Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK 1574 1574 1574 1574 1574 1574 1574 1574

 Overig 7 7 7 7 7 7 7 7

 Totaal 1581 1581 1581 1581 1581 1581 1581 1581

Oosterbeek Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK 535 535 535 535 535 535 535 535

 Overig 26 30 30 30 30 30 30 30

 Totaal 561 565 565 565 565 565 565 565

Presikhaaf Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809

 Overig 58 60 60 60 60 60 60 60

 Totaal 1867 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869

Nijkerk I Wind         

 WKK 2593 2593 2593 2593 2593 2593 2593 2593

 Overig 22 22 22 22 22 22 22 22

 Totaal 2615 2615 2615 2615 2615 2615 2615 2615

Harderwijk I Wind         

 WKK 8307 8307 8307 8307 8307 8307 8307 8307

 Overig 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563

 Totaal 9870 9870 9870 9870 9870 9870 9870 9870

Harderwijk II Wind         

 WKK 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018

 Overig 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187

 Totaal 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205

Nunspeet Wind         

 WKK 500 500 500 500 500 500 500 500

 Overig 482 490 490 490 490 490 490 490

 Totaal 982 990 990 990 990 990 990 990

Renkum Nuon Wind         

 WKK         

 Overig 322 322 322 322 322 322 322 322

 Totaal 322 322 322 322 322 322 322 322

Renkum Parenco Wind         

 WKK 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000

 Overig 0 0 0 0 0 0 0 0

 Totaal 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000

Teersdijk I Wind         

 WKK 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725

 Overig 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028

 Totaal 2753 2753 2753 2753 2753 2753 2753 2753

Teersdijk II Wind         

 WKK 165 165 165 165 165 165 165 165

 Overig 5 5 5 5 5 5 5 5

 Totaal 170 170 170 170 170 170 170 170

Decentrale opwekking, totaal opgesteld vermogen in kW

Station Type DCO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Lochem Wind         

 WKK 220 220 220 220 220 220 220 220

 Overig 8 8 8 8 8 8 8 8

 Totaal 228 228 228 228 228 228 228 228

Ulft Wind  12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

 WKK         

 Overig 228 228 228 228 228 228 228 228

 Totaal 228 12228 12228 12228 12228 12228 12228 12228

Winterswijk Wind         

 WKK 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

 Overig 963 963 963 963 963 963 963 963

 Totaal 2763 2763 2763 2763 2763 2763 2763 2763

Woudhuis Wind  10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

 WKK 468 468 468 468 468 468 468 468

 Overig 741 741 741 741 741 741 741 741

 Totaal 1209 11209 11209 11209 11209 11209 11209 11209

Zaltbommel I Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK 39469 39469 39469 39469 39469 39469 39469 39469

 Overig 17 26 26 26 26 26 26 26

 Totaal 39486 39495 39495 39495 39495 39495 39495 39495

Zaltbommel II Wind 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

 WKK 66864 68864 68864 68864 68864 68864 68864 68864

 Overig 29 33 33 33 33 33 33 33

 Totaal 66893 70897 70897 70897 70897 70897 70897 70897

Zevenaar II Wind         

 WKK 1634 1634 1634 1634 1634 1634 1634 1634

 Overig 15 15 15 15 15 15 15 15

 Totaal 1649 1649 1649 1649 1649 1649 1649 1649

Zutphen I Wind 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

 WKK 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035

 Overig 124 130 130 130 130 130 130 130

 Totaal 8159 8165 8165 8165 8165 8165 8165 8165

Zutphen II Wind         

 WKK 906 906 906 906 906 906 906 906

 Overig 18 18 18 18 18 18 18 18

 Totaal 924 924 924 924 924 924 924 924

Decentrale opwekking, totaal opgesteld vermogen in kW

Station Type DCO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Bijlage 18  |   prognose belasting en invoeding per knooppunt 

Noord Holland 

Belastingprognose per knooppunt in MVA, regio Noord Holland
Station Spanning cos ϕ Belasting Prognose 2010-2016 

[70% realisatie van ramingen]
Belasting Prognose 2010-2016 
[100% realisatie van ramingen]

[kV] [rad] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Basisweg 50 / 10 0,94 46 49 50 51 51 52 52 48 52 53 55 56 56 57

Marnixstraat 1 50 / 10 0,95 50 51 51 51 51 51 51 51 52 53 53 53 53 53

Marnixstraat 2 50 / 10 0,96 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21

Westhaven 1 50 / 10 0,94 26 24 24 24 24 24 24 26 24 24 24 24 25 25

Westhaven 2 50 / 10 0,94 27 32 37 42 47 47 47 30 37 44 51 59 59 59

Ypolder 50 / 10 0,87 16 16 17 18 18 18 18 17 18 19 19 20 20 21

Hemweg CZ-B 150 kV 150 / 50 0,93 146 151 157 162 168 169 169 153 162 170 178 186 187 188

Schipluidenlaan 50 / 10 0,71 54 55 56 56 56 56 57 55 56 57 58 58 58 58

Slotermeer 50 / 10 0,96 45 47 48 48 49 49 49 47 48 50 50 51 51 52

Westzaanstraat 50 / 10 0,94 63 64 65 66 67 67 67 65 67 69 70 71 71 72

Zaandam Noord 50 / 10 0,95 39 40 40 40 40 40 41 40 40 41 41 41 41 42

Zaandam West 50 / 10 0,90 48 49 51 51 52 52 52 49 51 53 54 55 55 55

SS Westzanerpolder 10 / 10 0,95 2 2 3 4 5 5 5 3 3 4 6 7 7 8

Hemweg CZ-A 50 kV 150 / 50 0,89 252 257 261 263 265 266 266 258 265 270 273 276 277 278

Zorgvlied 1 50 / 10 0,97 50 51 54 60 60 61 70 51 52 56 65 65 66 79

Zorgvlied 2 150/50/10 0,96 30 30 30 30 35 35 35 36 36 36 36 43 43 43

Zorgvlied 150 kV 150/50/10 0,94 76 77 80 86 90 91 100 83 84 88 96 103 104 117

Noord Papaverweg 50 / 10 0,95 56 59 60 62 63 64 65 59 64 65 68 69 71 72

Uilenburg 2 50 / 10 0,89 30 32 33 33 33 33 33 34 36 33 33 33 33 33

Vliegenbos 50 / 10 0,91 33 34 34 37 37 37 37 34 35 34 38 39 39 39

Noord Papaverweg 

50 kV

150/50/10 0,91 119 124 127 132 133 134 135 127 134 132 139 141 143 144

Karperweg 50 / 10 0,98 44 44 44 44 44 44 45 44 44 44 44 45 45 45

Nieuwe Meer 150/50/10 0,88 15 16 17 17 17 17 17 16 18 18 18 19 19 19

Nieuwe Meer 150 kV 150/50/10 1,00 91 92 93 93 94 94 94 92 94 95 95 96 97 97

Bijlmer Zuid 150 / 10 0,94 72 74 75 76 76 76 76 78 80 81 83 83 83 84

Bijlmer Noord 150 / 10 0,94 54 62 69 73 76 79 79 60 71 81 86 91 95 95

Venserweg 150 / 10 0,95 37 38 38 39 39 40 40 37 39 39 40 41 41 41

Watergraafsmeer 150 / 10 0,95 23 28 32 36 40 44 48 32 40 45 51 57 63 68

Frederiksplein 50 / 10 0,96 47 47 48 49 49 49 49 49 49 51 51 52 52 52

Rhijnspoor 50 / 10 0,92 51 52 52 53 54 55 55 53 55 56 57 58 59 60

Uilenburg 1 50 / 10 0,90 28 29 30 30 30 31 31 32 33 30 30 31 31 31

Hoogte Kadijk 2 50 / 10 0,98 18 22 23 26 28 31 32 19 24 25 29 33 37 39

Hoogte Kadijk 1 150/50/10 0,95 45 46 47 48 48 48 48 45 47 48 49 49 49 50

Hoogte Kadijk 150 kV 150/50/10 0,90 181 186 192 196 199 203 205 190 197 201 207 212 217 220

Aalsmeer Bloemen-

veiling

50 / 10 0,98 32 33 34 35 35 35 36 33 34 36 36 37 37 38

Amstelveen Bolwerk 50 / 10 0,97 48 48 48 48 49 49 49 48 49 49 49 49 49 50

Duivendrecht 50 / 10 0,96 22 22 22 22 22 23 23 22 22 22 23 23 23 23

Uithoorn 50 / 10 0,98 29 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 31 31

Weesp 50 / 10 0,98 32 33 33 34 34 34 34 34 35 35 36 36 36 37
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Schiphol Oost 50 / 10 0,92 54 56 57 58 59 59 60 56 58 60 62 63 63 64

Amstelveen 150/50/10 0,97 37 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 40 40 40

Amstelveen 150 kV 150/50/10 0,92 223 226 229 231 232 234 234 228 233 237 240 242 244 245

Texel 50 / 10 1,00 15 15 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16

Den Helder Vogelwijk 50 / 10 0,97 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Den Helder De 

Schooten

50 / 10 0,97 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Schagen RL 50A 50 / 10 0,94 18 18 18 18 19 19 19 18 18 19 19 19 19 19

Ulkesluis 50 / 10 0,99 13 13 13 13 13 13 14 13 13 13 13 14 14 14

Anna Paulowna 50 / 10 0,98 18 18 18 19 19 19 19 18 18 19 19 19 20 20

Anna Paulowna 50 kV 150/50/10 0,99 97 97 98 99 99 99 100 97 98 99 100 100 101 101

Haarlemmermeer 150/50/10 1,00 36 36 36 37 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40

Heemstede (Stedin) 50 / 10 0,92 16 17 17 17 18 18 18 17 17 17 17 18 18 18

Hoofddorp 50 / 10 0,98 34 35 35 35 36 36 36 35 36 36 37 37 37 37

Nieuw Vennep 50 / 10 0,97 31 32 32 33 34 34 34 32 32 33 34 36 36 36

Rozenburg 50 / 10 0,95 48 49 50 51 52 53 53 52 54 56 57 59 60 60

Haarlemmermeer 

150 kV

150/50/10 0,94 153 156 158 161 164 165 166 161 164 168 171 175 177 178

Hilversum Jonkerweg 50 / 10 0,97 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30

Hilversum Raafstraat 50 / 10 0,89 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26

Hilversum 

Noordbegraafplts

50 / 10 0,98 33 33 34 34 34 34 34 36 37 37 37 37 38 38

Hilversum Crailo 50 / 10 0,98 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Naarden 50 / 10 0,98 38 38 38 38 38 38 39 38 38 38 39 39 39 39

Huizen 50 / 10 0,98 34 36 37 37 38 38 38 35 37 40 40 41 41 41

s-Graveland 150 / 10 0,98 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17

s-Graveland 150 kV 150/50/10 0,96 186 188 191 192 193 193 194 191 195 198 200 201 202 202

Hoogwoud 50 / 10 0,98 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16

Oterleek 150/50/10 0,99 40 40 40 37 37 37 37 44 44 45 37 37 37 38

Schagen RL 50B 50 / 10 0,98 24 24 25 25 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25

SS Alkmaar Noord 10 / 10  9 9 9 6 6 6 6 13 13 13 6 6 6 6

Alkmaar 50 / 10 0,97 35 35 36 38 39 39 40 35 36 36 40 40 40 42

SS Boekelermeer 10 / 10  10 13 14 14 14 14 14 14 18 19 20 20 20 20

Oudorp 50 / 10 0,98 54 58 59 60 60 60 60 56 61 64 65 65 65 65

Warmenhuizen 50 / 10 0,98 26 27 27 28 28 28 28 27 27 28 28 29 29 29

SS Heerhugowaard 

Noord

10 / 10  9 9 9 10 10 10 11 13 13 13 14 14 15 15

Heerhugowaard 50 / 10 0,97 45 46 46 47 47 48 48 46 47 48 48 49 50 50

Heiloo TR 1 50 / 10 0,98 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Oterleek 150 kV 150/50/10 0,93 208 212 215 216 217 218 219 214 221 224 223 225 227 228

Medemblik 50 / 10 0,98 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27

RS Wieringerwerf 10 / 10 0,96 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12

Wervershoof (ODN) 50 / 10 0,95 62 66 84 88 90 90 90 77 84 84 90 90 90 90

Wervershoof (LDN) 50 / 10 0,95 18 19 19 19 19 19 19 21 23 23 23 23 23 23

Westwoud 150/50/10 0,97 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Enkhuizen 50 / 10 0,89 43 44 44 44 44 44 45 43 44 44 45 45 45 45

Hoorn Geldelozeweg 50 / 10 0,98 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39
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Hoorn Holenweg 50 / 10 0,98 37 37 37 38 38 38 38 37 37 38 38 39 39 39

Westwoud 150 kV 150/50/10 0,97 160 164 178 181 183 183 184 171 178 179 184 185 185 186

Purmerend Schaep-

manstraat

50 / 10 0,99 41 41 41 41 41 42 42 41 42 42 42 43 43 43

Purmerend Kwadijker-

koogweg

50 / 10 0,98 36 36 37 37 38 38 39 36 37 37 38 39 39 40

Edam 50 / 10 0,97 39 40 40 41 41 41 41 39 40 41 41 42 42 43

Krommenie 50 / 10 0,96 35 36 36 36 36 37 37 36 36 37 37 37 38 38

Wormerveer 50 / 10 0,95 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30

Zaandijk 50 / 10 0,91 23 23 23 23 23 23 24 23 23 23 24 24 24 24

Wijdewormer 150 kV 150 / 50 0,96 182 184 185 186 188 189 190 184 187 189 191 193 195 196

Uitgeest 50 / 10 0,98 37 37 38 38 38 38 38 37 38 38 38 38 38 39

Beverwijk 50 / 10 0,99 34 35 36 37 38 38 39 34 35 37 39 40 41 41

IJmuiden 50 / 10 0,97 30 31 31 31 31 32 32 31 31 32 32 32 33 33

Haarlem Noord 50 / 6 0,95 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Velsen 50 / 10 0,97 22 22 22 23 23 23 23 22 23 23 23 23 24 24

Heiloo TR 2 50 / 10 0,98 11 11 11 11 12 12 12 11 11 11 12 12 13 13

Velsen (NUON) 150 / 50 0,96 133 135 137 139 141 142 142 134 137 140 143 145 146 147

Waarderpolder 150/10 0,98 40 43 46 48 49 51 52 48 52 56 59 61 63 65

Waarderpolder (6 kV) 50 / 6 0,83 6 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7

Overveen 50 / 10 0,99 50 51 52 52 53 54 54 51 52 53 54 55 56 56

Haarlem West 50 / 6 0,93 32 33 34 34 35 35 35 33 35 36 36 37 37 38

Schalkwijk 50 / 6 0,93 23 24 24 25 26 27 28 23 24 25 27 28 29 30

Ruigoord 50/10 0,96 31 34 35 35 36 36 36 34 38 39 40 41 42 42

Oorkondelaan Geen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vijfhuizen 150/50/10 0,98 36 38 40 42 44 45 46 37 41 44 46 49 51 52

Vijfhuizen 150 kV 150/50/10 0,95 153 161 165 169 172 175 177 159 170 176 181 187 191 193

Belastingprognose per knooppunt in MVA, regio Noord Holland
Station Spanning cos ϕ Belasting Prognose 2010-2016 

[70% realisatie van ramingen]
Belasting Prognose 2010-2016 
[100% realisatie van ramingen]
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Decentrale opwekking, totaal opgesteld vermogen in kW

Station Type DCO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hoogte Kadijk Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK 7171 7171 7171 7171 7171 7171 7171 7171

 Overig 581 583 585 585 585 585 585 585

 Totaal 7752 7754 7756 7756 7756 7756 7756 7756

Karperweg Wind         

 WKK 627 627 627 627 627 627 627 627

 Overig 2 2 2 2 2 2 2 2

 Totaal 629 629 629 629 629 629 629 629

Marnixstraat Wind         

 WKK 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163

 Overig 6 8 8 8 8 8 8 8

 Totaal 1169 1171 1171 1171 1171 1171 1171 1171

Frederiksplein Wind         

 WKK 945 945 945 945 945 945 945 945

 Overig 168 170 170 170 170 170 170 170

 Totaal 1113 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115

Uilenburg Wind         

 WKK 600 600 600 600 600 600 600 600

 Overig         

 Totaal 600 600 600 600 600 600 600 600

Basisweg Wind 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920

 WKK 9165 9165 9165 9165 9165 9165 9165 9165

 Overig 4 6 6 6 6 6 6 6

 Totaal 17089 17091 17091 17091 17091 17091 17091 17091

Bijlmer Zuid Wind         

 WKK 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698

 Overig 18 20 24 24 24 24 24 24

 Totaal 3716 3718 3722 3722 3722 3722 3722 3722

Venserweg Wind         

 WKK 2914 2914 2914 2914 2914 2914 2914 2914

 Overig 6 8 8 8 8 8 8 8

 Totaal 2920 2922 2922 2922 2922 2922 2922 2922

Noord Papaverweg Wind 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250

 WKK 699 699 699 699 699 699 699 699

 Overig 978 980 980 980 980 980 980 980

 Totaal 3927 3929 3929 3929 3929 3929 3929 3929

Rhijnspoor Wind         

 WKK 12291 12291 12291 12291 12291 12291 12291 12291

 Overig 12 15 15 15 15 15 15 15

 Totaal 12303 12306 12306 12306 12306 12306 12306 12306

Schipluidenlaan Wind         

 WKK 3291 3291 3291 3291 3291 3291 3291 3291

 Overig 257 260 265 265 265 265 265 265

 Totaal 3548 3551 3556 3556 3556 3556 3556 3556

Slotermeer Wind         

 WKK 2445 2445 2445 2445 2445 2445 2445 2445

 Overig 5 7 10 10 10 10 10 10

 Totaal 2450 2452 2455 2455 2455 2455 2455 2455
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Vliegenbos Wind 180 180 180 180 180 180 180 180

 WKK 5749 5749 5749 5749 5749 5749 5749 5749

 Overig 8 10 10 10 10 10 10 10

 Totaal 5937 5939 5939 5939 5939 5939 5939 5939

Westhaven Wind 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8480

 WKK 10785 10785 10785 10785 10785 10785 10785 10785

 Overig         

 Totaal 19265 19265 19265 19265 19265 19265 19265 19265

Westzaanstraat Wind         

 WKK 939 939 939 939 939 939 939 939

 Overig 20 20 20 20 20 20 20 20

 Totaal 959 959 959 959 959 959 959 959

IJpolder Wind 105660 105660 105660 105660 105660 105660 105660 105660

 WKK         

 Overig         

 Totaal 105660 105660 105660 105660 105660 105660 105660 105660

Zaandam Noord Wind 850 850 850 850 850 850 850 850

 WKK 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088

 Overig 12 15 15 15 15 15 15 15

 Totaal 1950 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953

Zaandam West Wind 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

 WKK 300 300 300 300 300 300 300 300

 Overig 18 22 25 25 25 25 25 25

 Totaal 6318 6322 6325 6325 6325 6325 6325 6325

Ruigoord Wind 27700 27700 27700 27700 27700 27700 27700 27700

 WKK         

 Overig         

 Totaal 27700 27700 27700 27700 27700 27700 27700 27700

Nieuwe Meer Wind         

 WKK 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300

 Overig 6 8 10 12 15 20 20 20

 Totaal 11306 11308 11310 11312 11315 11320 11320 11320

Zorgvlied Wind         

 WKK 2681 2681 2681 2681 2681 2681 2681 2681

 Overig 338 340 340 340 340 340 340 340

 Totaal 3019 3021 3021 3021 3021 3021 3021 3021

Aalsmeer Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

Bloemenveiling WKK 33043 33043 33043 33043 33043 33043 33043 33043

 Overig 13 15 15 15 15 15 15 15

 Totaal 33056 33058 33058 33058 33058 33058 33058 33058

Amstelveen Wind         

Bolwerk WKK 2313 2313 2313 2313 2313 2313 2313 2313

 Overig 531 531 531 531 531 531 531 531

 Totaal 2844 2844 2844 2844 2844 2844 2844 2844

Duivendrecht Wind         

 WKK 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464

 Overig 2 4 4 4 4 4 4 4

 Totaal 1466 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468
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Uithoorn Wind         

 WKK 21905 21905 21905 21905 21905 21905 21905 21905

 Overig 20 25 25 25 25 25 25 25

 Totaal 21925 21930 21930 21930 21930 21930 21930 21930

Schiphol Oost Wind         

 WKK 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001

 Overig 4 4 4 4 4 4 4 4

 Totaal 12005 12005 12005 12005 12005 12005 12005 12005

Amstelveen Wind 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

 WKK 1849 1849 1849 1849 1849 1849 1849 1849

 Overig 22 25 25 25 25 25 25 25

 Totaal 3871 3874 3874 3874 3874 3874 3874 3874

Texel Wind 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

 WKK 165 165 165 165 165 165 165 165

 Overig 32 40 40 40 40 40 40 40

 Totaal 1497 1505 1505 1505 1505 1505 1505 1505

Den Helder Wind 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045

Vogelwijk WKK 165 165 165 165 165 165 165 165

 Overig 2 2 2 2 2 2 2 2

 Totaal 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212

Den Helder Wind 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

De Schooten WKK 300 300 300 300 300 300 300 300

 Overig 7 10 10 10 10 10 10 10

 Totaal 2337 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340

Schagen Wind 8990 8990 8990 8990 8990 8990 8990 8990

 WKK 757 757 757 757 757 757 757 757

 Overig 115 120 120 120 120 120 120 120

 Totaal 9862 9867 9867 9867 9867 9867 9867 9867

Ulkesluis Wind 32955 32955 45955 45955 45955 45955 45955 45955

 WKK 600 600 600 600 600 600 600 600

 Overig 7 10 10 10 10 10 10 10

 Totaal 33562 33565 46565 46565 46565 46565 46565 46565

Anna Paulowna Wind 7190 7190 7190 7190 7190 7190 7190 7190

 WKK 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011

 Overig 17 20 20 20 20 20 20 20

 Totaal 8218 8221 8221 8221 8221 8221 8221 8221

Hoofddorp Wind         

 WKK 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460

 Overig 78 78 78 78 78 78 78 78

 Totaal 1538 1538 1538 1538 1538 1538 1538 1538

Nieuw Vennep Wind 475 475 475 475 475 475 475 475

 WKK 6627 6627 6627 6627 6627 6627 6627 6627

 Overig 13 13 13 13 13 13 13 13

 Totaal 7115 7115 7115 7115 7115 7115 7115 7115

Rozenburg Wind         

 WKK 12727 12727 12727 12727 12727 12727 12727 12727

 Overig 15 15 15 15 15 15 15 15

 Totaal 12742 12742 12742 12742 12742 12742 12742 12742
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Huizen Wind         

 WKK 510 510 510 510 510 510 510 510

 Overig 17 20 20 20 20 20 20 20

 Totaal 527 530 530 530 530 530 530 530

Hilversum Wind         

Jonkerweg WKK 1708 1708 1708 1708 1708 1708 1708 1708

 Overig 24 30 30 30 30 30 30 30

 Totaal 1732 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738

Hilversum Wind         

Raafstraat WKK 1847 1847 1847 1847 1847 1847 1847 1847

 Overig 12 15 15 15 15 15 15 15

 Totaal 1859 1862 1862 1862 1862 1862 1862 1862

Hilversum Wind         

Noorderbegraafplaats WKK 3574 3574 3574 3574 3574 3574 3574 3574

 Overig 17 20 20 20 20 20 20 20

 Totaal 3591 3594 3594 3594 3594 3594 3594 3594

Naarden Wind         

 WKK 426 426 426 426 426 426 426 426

 Overig 16 20 20 20 20 20 20 20

 Totaal 442 446 446 446 446 446 446 446

Hoogwoud Wind 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480

 WKK 300 300 300 300 300 300 300 300

 Overig 760 760 760 760 760 760 760 760

 Totaal 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540 25540

Oterleek Wind 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

 WKK 24399 24399 24399 24399 24399 24399 24399 24399

 Overig 83 83 83 83 83 83 83 83

 Totaal 25982 25982 25982 25982 25982 25982 25982 25982

Alkmaar Wind         

 WKK 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290

 Overig 108 120 120 120 120 120 120 120

 Totaal 2398 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410

Oudorp Wind         

 WKK 165 165 165 165 165 165 165 165

 Overig 8 10 10 10 10 10 10 10

 Totaal 173 175 175 175 175 175 175 175

Warmenhuizen Wind 26905 26905 26905 26905 26905 26905 26905 26905

 WKK 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408

 Overig 746 750 750 750 750 750 750 750

 Totaal 29059 29063 29063 29063 29063 29063 29063 29063

Heerhugowaard Wind 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

 WKK 17103 17103 17103 17103 17103 17103 17103 17103

 Overig 1500 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550

 Totaal 20203 20253 20253 20253 20253 20253 20253 20253

Heiloo Wind         

 WKK 856 856 856 856 856 856 856 856

 Overig 323 323 323 323 323 323 323 323

 Totaal 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179
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Medemblik Wind 74016 74016 74016 74016 74016 74016 74016 74016

 WKK 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900

 Overig 1556 1556 1556 1556 1556 1556 1556 1556

 Totaal 87472 87472 87472 87472 87472 87472 87472 87472

Wervershoof Wind 5965 5965 5965 5965 5965 5965 5965 5965

 WKK 36546 59146 68146 80446 83746 90346 90346 90346

 Overig         

 Totaal 42511 65111 74111 86411 89711 96311 96311 96311

Westwoud Wind 7930 7930 7930 7930 7930 7930 7930 7930

 WKK 400 400 400 400 400 400 400 400

 Overig 2 2 2 2 2 2 2 2

 Totaal 8332 8332 8332 8332 8332 8332 8332 8332

ECN (WEW 50kV) Wind 23650 23650 23650 23650 23650 23650 23650 23650

 WKK         

 Overig 2 2 2 2 2 2 2 2

 Totaal 23652 23652 23652 23652 23652 23652 23652 23652

Enkhuizen Wind 10125 10125 10125 10125 10125 10125 10125 10125

 WKK 3498 3498 3498 3498 3498 3498 3498 3498

 Overig 319 325 325 325 325 325 325 325

 Totaal 13942 13948 13948 13948 13948 13948 13948 13948

Hoorn Wind 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750

Geldelozeweg WKK 735 735 735 735 735 735 735 735

 Overig 43 50 50 50 50 50 50 50

 Totaal 11528 11535 11535 11535 11535 11535 11535 11535

Hoorn Wind 900 900 900 900 900 900 900 900

Holenweg WKK 2619 2619 2619 2619 2619 2619 2619 2619

 Overig 6 8 8 8 8 8 8 8

 Totaal 3525 3527 3527 3527 3527 3527 3527 3527

Purmerend Wind         

Schaepmanstraat WKK 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630

 Overig 11 11 11 11 11 11 11 11

 Totaal 2641 2641 2641 2641 2641 2641 2641 2641

Purmerend Wind         

Kwadijkeroogweg WKK 700 700 700 700 700 700 700 700

 Overig 20 24 24 24 24 24 24 24

 Totaal 720 724 724 724 724 724 724 724

Edam Wind 750 750 750 750 750 750 750 750

 WKK         

 Overig 8 10 10 10 10 10 10 10

 Totaal 758 760 760 760 760 760 760 760

Krommenie Wind 930 930 930 930 930 930 930 930

 WKK 2617 2617 2617 2617 2617 2617 2617 2617

 Overig 31 35 35 35 35 35 35 35

 Totaal 3578 3582 3582 3582 3582 3582 3582 3582

Wormerveer Wind         

 WKK 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750

 Overig 12 15 15 15 15 15 15 15

 Totaal 4762 4765 4765 4765 4765 4765 4765 4765
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Zaandijk Wind         

 WKK 19643 19643 19643 19643 19643 19643 19643 19643

 Overig 511 511 511 511 511 511 511 511

 Totaal 20154 20154 20154 20154 20154 20154 20154 20154

IJmuiden Wind         

 WKK 2428 2428 2428 2428 2428 2428 2428 2428

 Overig 23 25 25 25 25 25 25 25

 Totaal 2451 2453 2453 2453 2453 2453 2453 2453

Velsen Wind 13125 13125 13125 13125 13125 13125 13125 13125

 WKK 6437 6437 6437 6437 6437 6437 6437 6437

 Overig 6 6 6 6 6 6 6 6

 Totaal 19568 19568 19568 19568 19568 19568 19568 19568

Beverwijk Wind         

 WKK 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140

 Overig 26 26 26 26 26 26 26 26

 Totaal 1166 1166 1166 1166 1166 1166 1166 1166

Uitgeest Wind 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

 WKK 154 154 154 154 154 154 154 154

 Overig 84 90 90 90 90 90 90 90

 Totaal 2238 2244 2244 2244 2244 2244 2244 2244

Waarderpolder Wind 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

 WKK 633 633 633 633 633 633 633 633

 Overig 15 15 15 15 15 15 15 15

 Totaal 2648 2648 2648 2648 2648 2648 2648 2648

Overveen Wind         

 WKK 1628 1628 1628 1628 1628 1628 1628 1628

 Overig 21 25 25 25 25 25 25 25

 Totaal 1649 1653 1653 1653 1653 1653 1653 1653

Schalkwijk Wind         

 WKK 0 0 0 0 0 0 0 0

 Overig 0 0 0 0 0 0 0 0

 Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0

Vijfhuizen Wind         

 WKK 600 600 600 600 600 600 600 600

 Overig 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312

 Totaal 2912 2912 2912 2912 2912 2912 2912 2912
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Bijlage 19  |   prognose belasting en invoeding per knooppunt 

Zuid Holland 

Belastingprognose per knooppunt in MVA, regio Zuid Holland
Station Spanning cos ϕ Belasting Prognose 2010-2016 

[70% realisatie van ramingen]
Belasting Prognose 2010-2016 
[100% realisatie van ramingen]

[kV] [rad] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Alphen Centrum 50 / 10 0,98 41 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 44 44

Alphen West 50 / 10 0,96 27 28 29 30 31 31 31 28 29 31 32 34 34 34

Nieuwkoop 50 / 10 0,96 24 24 25 26 27 28 30 26 27 28 29 30 32 35

Waddinxveen (Stedin) 50 / 10 0,95 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Zevenhuizen 50 / 10 1,00 44 45 46 46 46 46 46 45 47 47 47 47 48 48

Zoeterwoude 50 / 10 0,96 37 41 41 41 42 42 42 39 44 45 45 46 46 46

Alphen West 150 kV 150 / 50 1,00 153 159 161 163 164 166 168 159 166 169 172 174 176 179

Leimuiden 50 / 10 0,97 25 25 25 26 26 26 27 26 26 27 27 28 28 29

Leiden ZuidWest 50 / 10 0,98 38 39 40 40 40 40 40 39 41 42 42 43 43 43

Leiderdorp 50 / 10 0,98 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24

Leiden Noord 50 / 10 0,97 50 52 52 53 53 53 53 51 54 55 55 56 56 56

Rijnsburg 50 / 10 0,94 28 28 29 29 29 30 30 29 29 30 30 31 31 31

Rijksuniversiteit 50 / 10 0,92 39 39 41 43 43 44 44 40 41 44 46 47 48 48

Wassenaar 50 / 10 0,98 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Leiden 50 kV 150 / 50 0,84 159 163 166 168 169 170 171 164 169 173 176 178 180 181

Hillegom 50 / 10 0,95 18 18 18 18 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19

Katwijk 50 / 10 0,97 34 34 35 35 35 35 35 36 36 37 37 37 38 38

Lisse 50 / 10 0,96 25 25 25 26 26 26 26 25 25 26 26 26 26 26

Noordwijk 50 / 10 0,95 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 28 28 28 28

Sassenheim 50 / 10 1,00 34 34 34 35 35 35 36 34 35 35 35 36 36 37

Sassenheim 50 kV 150 / 50 0,98 144 145 147 148 148 149 150 147 149 151 153 154 155 156

Decentrale opwekking, totaal opgesteld vermogen in kW

Station Type DCO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Alphen West Wind 12000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

 WKK 5365 5365 5365 5365 5365 5365 5365 5365

 Overig 386 386 386 386 386 386 386 386

 Totaal 17751 25751 25751 25751 25751 25751 25751 25751

Nieuwkoop Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK 9404 9404 9404 9404 9404 9404 9404 9404

 Overig 9 14 16 18 20 20 20 22

 Totaal 9413 9418 9420 9422 9424 9424 9424 9426

Zevenhuizen Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK 66197 66197 66197 66197 66197 66197 66197 66197

 Overig 6 6 6 6 6 6 6 6

 Totaal 66203 66203 66203 66203 66203 66203 66203 66203

Waddinxveen Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK 9358 9358 9358 9358 9358 9358 9358 9358

 Overig 0 0 0 0 0 0 0 0

 Totaal 9358 9358 9358 9358 9358 9358 9358 9358
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Zoeterwoude Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700

 Overig 17 20 20 20 20 20 20 20

 Totaal 11717 11720 11720 11720 11720 11720 11720 11720

Leimuiden Wind 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

 WKK 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119

 Overig 20 24 24 24 24 24 24 24

 Totaal 9139 9143 9143 9143 9143 9143 9143 9143

Leiderdorp Wind 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

 WKK 168 168 168 168 168 168 168 168

 Overig 5720 5722 5722 5722 5722 5722 5722 5722

 Totaal 9888 9890 9890 9890 9890 9890 9890 9890

Leiden Zuid-West Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236

 Overig 35 37 40 40 40 40 40 40

 Totaal 2271 2273 2276 2276 2276 2276 2276 2276

Leiden Noord Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK         

 Overig 217 220 225 225 225 225 225 230

 Totaal 217 220 225 225 225 225 225 230

Rijnsburg Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK 2268 2268 2268 2268 2268 2268 2268 2268

 Overig 12 12 12 12 12 12 12 12

 Totaal 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280

Rijksuniversiteit Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK         

 Overig 60 64 66 70 70 70 70 70

 Totaal 60 64 66 70 70 70 70 70

Wassenaar Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK 467 467 467 467 467 467 467 467

 Overig 3 5 7 7 7 7 7 7

 Totaal 470 472 474 474 474 474 474 474

Hillegom Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK 945 945 945 945 945 945 945 945

 Overig 12 12 12 12 12 12 12 12

 Totaal 957 957 957 957 957 957 957 957

Lisse Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK 302 302 302 302 302 302 302 302

 Overig 20 22 24 26 28 30 30 32

 Totaal 322 324 326 328 330 332 332 334

Katwijk Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK 855 855 855 855 855 855 855 855

 Overig 15 18 20 22 24 26 30 34

 Totaal 870 873 875 877 879 881 885 889

Noordwijk Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK 609 609 609 609 609 609 609 609

 Overig 7 10 12 15 18 20 22 22

 Totaal 616 619 621 624 627 629 631 631
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Sassenheim Wind 0 0 0 0 0 0 0 0

 WKK 630 630 630 630 630 630 630 630

 Overig 2 2 2 2 2 2 2 2

 Totaal 632 632 632 632 632 632 632 632

Decentrale opwekking, totaal opgesteld vermogen in kW

Station Type DCO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



118

Bijlage 20		|			assetmanagement	deelproces	‘Planning	&	Analyse’	

Prioriteiten stellen

Project inplannen

Uitvoeren studie / 
onderzoek

Opstellen voorstel 
Concept rapportage

Archiveren en 
toegankelijk maken 

rapportage

Betreft de 
rapportage een 
terugkerende 

activiteit?

Einde

Knelpunten-
register

Storings-
database 

Externe vraag 
(Bijvoorbeeld: EK, 
NbNd,OvV, GTS)

Capaciteits 
aanvraag klant

Ja

Nee

Maatschappelijke 
ontwikkelingen

Voorstel Rapportage

4.2 Implementeren 
wet- & regelgeving

3.3.7 Opleveren informatie 
aan officiële instanties

10

20

30

40

50

60

NetwerkPerformance:
(Dynamische gegevens)

Netwerk:
(Statische gegevens)

3.4.5 Besluitvorming 
AM:

Goedgekeurd voorstel

3.4.1 Risicomanagement

3.4.5 Besluitvorming 
AM:

Afgekeurd voorstel

3.4.3 Opstellen asset beleid

3.4.5 Besluitvorming 
Asset Management:

Indienen Voorstel

Interne producten
Bijvoorbeeld:
-Belastingprognose
-Netstructuurplannen
-Nota oplossingsvarianten
-Studierapporten
-Knelpuntennota

Externe producten
Bijvoorbeeld:
-KCD
-GTS GasramingTennet E 
prognose

3.4.4 Beheren van het 
knelpuntenregister

10. AT AM 
Bepalen welke activiteiten, 
rekening houdend met de 
afdelingsjaaragenda, de 
grootste urgentie hebben.

20. Manager PL&A
Werkzaamheden inplannen 
in de afdelingsjaaragenda.

30. Asset analist
Verzamelen informatie 
(dynamische, statische 
gegevens), rapportages 
(storingen, lekzoeken, 
onderhoud), (laten) uitvoeren 
van netstudies, berekeningen.

40. Asset analist
Verwerking studie/onderzoek-
resultaten in document, nota, 
rapport, grafische presentatie, 
advies.

50. Asset analist
Digitaal/analoog opslaan van 
het goedgekeurde document op 
afgesproken vigerende uniforme 
wijze.

60. Asset analist
Bij PL&A zijn veel activiteiten 
periodiek terugkerend.



Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 | Liander 119

AC Aansluit Categorie

Bedrijfszeker stationsvermogen Het stationsvermogen bij enkelvoudige storing

CBL Cross Border Lease

EK Energiekamer

GIS Geografisch Informatie Systeem

HS Hoogspanning, het 150 en 110 kV-net

ICT Informatie- en communicatietechnologie

KCD Kwaliteits- en capaciteitsplan

LS Laagspanning, het 230/400 V-net

LT Lever Trap

MainT Onderhoudregistratiesysteem

micro-WKK Kleine warmte kracht koppelingsinstallatie (bijvoorbeeld voor huishoudens)

MOP Meerjaren Onderhoudsplanning

MR Ministeriële regeling

MS Middenspanning, het 20, 10, 6 en 3 kV-net

n De ongestoorde netsituatie met alle componenten in bedrijf

n-1  De netsituatie waarin een willekeurige netcomponent niet beschikbaar is wegens 

onderhoud of storing

n-2  De netsituatie waarin tijdens onderhoud aan een willekeurige component een  

andere eveneens willekeurige component wegens storing is uitgevallen

NOR Net Objecten Register

OvV Onderzoeksraad voor Veiligheid

PAS 55  Publicity Available Specificationn: een norm die handvatten aanreikt voor  

optimaal management van fysieke assets en infrastructuur, waarbij het accent  

ligt op risicomanagement

PV Photo Voltaic (bij zonnepanelen)

RTU Remote Terminal Unit

Schakelstation/ Regelstation  Een 10 of 20 kV-knooppunt vanwaar de belasting weer verdeeld wordt naar de  

onderliggende netten

SodM Staatstoezicht op de Mijnen

Station  Een knooppunt waar van 150, 110 of 50 kV de spanning naar 50 kV of lager wordt 

getransformeerd en via meerdere verbindingen naar het onderliggende net de  

belasting wordt verdeeld tot aan de aangeslotenen

TenneT De landelijk beheerder van de hoogspanningsnetten

TF Toonfrequent

TS Tussenspanning, het 50 kV-net

Verrebediening  Bediening van componenten in een verdeelstation vanuit het bedrijfsvoering-

centrum

WION Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten

WKK Warmte Kracht Koppelingsinstallatie

verklarende 
woordenlijst
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