
 Kwaliteits- en capaciteitsdo-

cument Elektriciteit 2008-2014 

 

      

 november 2007  

   

 



 

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014 – DELTA Netwerkbedrijf B.V. 1 

Inhoudsopgave 
 

Profiel van de organisatie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

1  Inleiding.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  

2  Kwaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  

2.1 Kwaliteitsindicatoren.......................................................................................... 4 
2.2 Streefwaarden kwaliteitsindicatoren ................................................................... 5 
2.3 Maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging ...................................... 6 

2.3.1 Beschouwing .......................................................................................... 7 
2.3.2 Monitoring en onderhoud van bedrijfsmiddelen ........................................ 7 
2.3.3 Renovatie en vervanging ........................................................................ 8 

3  Capaciteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  

3.1 Beschrijving transportnet Zeeland .................................................................... 11 
3.2 Resultaten behoefteraming transportcapaciteit ................................................. 12 

3.2.1 Prognose van het verbruik .................................................................... 13 
3.2.2 Prognose van de productie ................................................................... 14 
3.2.3 Prognose van de uitwisseling met andere netbeheerders ....................... 16 
3.2.4 Mogelijke toekomstige ontwikkelingen ................................................... 17 

3.3 Capaciteitsknelpunten ..................................................................................... 19 
3.4 Maatregelen .................................................................................................... 22 

4  Doeltreffendheid kwaliteitsbeheersing .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25  

4.1 Algemene beschouwing ................................................................................... 25 
4.2 Organisatiestructuur ........................................................................................ 27 
4.3 Risk Based Asset Management........................................................................ 29 
4.4 Samenhang tussen de verschillende onderdelen .............................................. 30 
4.5 Gecertificeerde processen ............................................................................... 32 

Bijlagen 

Bijlage A.1 Definities en gebruikte afkortingen 34 
Bijlage A.2 Streefwaarden kwaliteitsindicatoren  37 
Bijlage A.3 Geografisch overzicht transportnet DNWB 39 
Bijlage A.4 Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat 40 
Bijlage A.5 Maximale belasting per hoofd verdeelstation (VERTROUWELIJK) 41 
 
Bijlage B.1 Risicoanalyse 42 
Bijlage B.2 Procedure capaciteitsraming 47 
Bijlage B.3 Investeringsplan voor de komende 5 jaren 48 
Bijlage B.4 Onderhoudsplan voor de komende 5 jaren 53 
Bijlage B.5 Plan voor het oplossen van storingen en onderbrekingen  65 
Bijlage B.6 Procedures beheer bedrijfsmiddelenregister en werkuitvoering 70 



 

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014 – DELTA Netwerkbedrijf B.V. 2 

Profiel van de organisatie 
 
 
 
DELTA Netwerkbedrijf B.V. (hierna te noemen: DNWB) is de door de DELTA N.V. aangewezen 
netbeheerder van de elektriciteits- en gastransportnetten in de provincie Zeeland. DNWB be-
vindt zich daarbij in een voortdurend veranderende context van nationale en internationale 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. 
 
In die voortdurend in verandering zijnde omgeving verzorgt DNWB dagelijks de door afnemers, 
producenten en leveranciers gevraagde diensten voor transport van elektriciteit en gas. Ook 
realiseert DNWB op verzoek nieuwe aansluitingen, wijzigt bestaande aansluitingen en stelt des-
gewenst meters, transformatoren en gasdrukregelstations beschikbaar. Dit alles op een profes-
sionele en non discriminatoire wijze, zodat afnemers op gelijke wijze en onder dezelfde voor-
waarden toegang verkrijgen en toegang hebben tot de netwerken. 
 
DNWB verricht zelfstandig de strategische taken van het netwerkbeheer en staat voor een be-
trouwbare, kwalitatief hoogwaardige en doelmatige elektriciteits- en gastransportvoorziening met 
inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving. DNWB werkt samen met alle netbeheer-
ders in Nederland binnen de nieuwe Vereniging Energienetbeheerders Nederland (Enbin). 
 
Binnen de sterk in verandering zijnde energiemarkt heeft DNWB als missie om als een dienst-
verlenende organisatie de elektriciteits- en gastransportmarkt in brede zin te faciliteren. DNWB 
heeft tot doel: 

• te zorgen voor goede toegankelijke, doelmatige transportnetten voor elektriciteit en gas, 
die continu beschikbaar zijn; 

• op niet-discriminerende wijze transportcapaciteit beschikbaar te stellen aan de aange-
sloten verbruikers, producenten, leveranciers en handelaren in de provincie Zeeland; 

• uniforme en transparante tarieven en voorwaarden te hanteren; 

• de veiligheid, stabiliteit en betrouwbaarheid van het elektriciteits- en gasvoorzieningsys-
teem in haar verzorgingsgebeid te handhaven.
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1 Inleiding 
 
 
 
Een van de wettelijke verplichtingen van een netbeheerder is het opstellen van een kwaliteits- en 
capaciteitsdocument conform artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998. Het onderhavige docu-
ment is opgebouwd conform de vigerende wet- en regelgeving. Bij het samenstellen van het 
Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014 (hierna te noemen: KCD Elektriciteit 
2008-2014) is gebruik gemaakt van de volgende documentatie: 

• “Ministeriële Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas”, zoals gepubli-
ceerd in de Staatscourant 2004, nr. 253 van 30 december 2004; 

• “Beoordelingssystematiek kwaliteits- en capaciteitsdocumenten en het kwaliteitsbeheer-
singssysteem van netbeheerders”, die per 1 november 2005 in werking is getreden; 

• “Definitief rapport van bevindingen en oordeel Delta Netwerkbedrijf B.V.”, dat door de 
Directie Toezicht Energie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (DTe) is vastge-
steld op 21 mei 2007; 

• Werkdocument “Beleidsregel kwaliteitsbeheersing netbeheerders elektriciteit en gas”, 
dat in de loop van 2007 is opgesteld. 

 
De opbouw van het KCD Elektriciteit 2008-2014 is als volgt. Hoofdstuk 2 gaat in op de kwaliteit 
van de transportfunctie, waarbij aandacht wordt besteed aan de nagestreefde kwaliteit. Hoofd-
stuk 3 beschrijft de resultaten van de raming van de capaciteitsbehoefte voor netten met een 
spanningsniveau van 25 kV en hoger. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de doeltreffendheid van 
het kwaliteitsbeheersingssysteem.  
 
Vanuit het oogpunt van tot op klantniveau te herleiden gegevens, wordt bijlage A.5 (Maximale 
belasting per hoofd verdeelstation) als vertrouwelijk beschouwd. Deze bijlage is daarom uitslui-
tend bestemd voor inzage door de raad van bestuur van de Nederlandse mededingingsautoriteit 
(NMa). 
  
Hoewel er aan de opstelling en invulling van het KCD Elektriciteit 2008-2014 veel zorg en aan-
dacht is besteed, kan nooit volledig worden uitgesloten dat bepaalde zaken een nadere toelich-
ting vereisen. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot: 
 

DELTA Netwerkbedrijf B.V.  T  0118 88 2541 
Poelendaelesingel 10   F  0118 88 2008 
4335 JA  Middelburg   E  infodnwb@delta.nl 
Postbus 5013 
4330 KA  Middelburg 
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2 Kwaliteit 
 
 
 
 
Dit hoofdstuk geeft invulling aan de artikelen 10 en 11f uit de “Ministeriële Regeling kwaliteits-
aspecten netbeheer elektriciteit en gas”. De paragrafen 2.1 en 2.2 zijn gewijd aan artikel 10 uit 
de voornoemde regeling. Paragraaf 2.3 gaat nader in op de uitwerking van artikel 11f. 
 
 
 
Artikel 10 uit de “Ministeriële Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas” luidt: 
 

1. In het kwaliteits- en capaciteitsdocument geeft de netbeheerder aan welke waarden hij 
nastreeft voor:  
a. de jaarlijkse uitvalduur;  
b. de gemiddelde onderbrekingsduur;  
c. de onderbrekingsfrequentie. 
2. De netbeheerder, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Gaswet geeft naast 
de waarden, bedoeld in het eerste lid, in het document aan welke normen, richtlijnen en ove-
rige relevante voorschriften hij toepast in het kader van de veiligheid bij de aanleg, het on-
derhoud en het beheer van zijn gastransportnet en bij het verrichten van transport van gas 
via het gastransportnet. 

 
In de artikelsgewijze toelichting wordt hierover nog het volgende geschreven. 
 

Deze betrouwbaarheidsindicatoren zijn dezelfde als de kwaliteitsindicatoren die op grond 
van de registratieverplichtingen door zowel elektriciteits- als gasnetbeheerders bijgehouden 
moeten worden. Met behulp van zijn kwaliteitsbeheersingssysteem kan de netbeheerder 
vervolgens de nagestreefde betrouwbaarheidswaarden realiseren. Door het leggen van een 
verband tussen het nagestreefde kwaliteitsniveau, in termen van betrouwbaarheid, en de in-
vulling die de netbeheerder geeft aan zijn kwaliteitsbeheersingssysteem, kan de netbeheer-
der aannemelijk maken dat zijn systeem doeltreffend is. 

 

2.1 Kwaliteitsindicatoren 

Voor het vaststellen van de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening worden de volgende indica-
toren onderkend: 

• Jaarlijkse uitvalduur 

• Gemiddelde onderbrekingsduur 

• Onderbrekingsfrequentie 
 
De jaarlijkse uitvalduur is bepaald met toepassing van de volgende formule: 
 

jaarlijkse uitvalduur = Σ(GA * T) / TA, waarbij: 
 
GA  het aantal getroffen afnemers; 
T de tijdsduur in minuten die verstrijkt tussen het aanvangstijdstip onderbreking en het 

tijdstip van beëindiging onderbreking; 
TA  het totale aantal afnemers; 

Σ sommatie over alle onderbrekingen van het desbetreffende jaar van registratie 
betreft. 

 
De gemiddelde onderbrekingsduur is bepaald met toepassing van de volgende formule: 
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gemiddelde onderbrekingsduur = Σ (GA * T) / Σ GA, waarbij: 
 
GA  het aantal getroffen afnemers; 
T de tijdsduur in minuten die verstrijkt tussen het aanvangstijdstip onderbreking en het 

tijdstip van beëindiging onderbreking; 

Σ  sommatie over alle onderbrekingen van het desbetreffende jaar van registratie 
betreft. 

 
De onderbrekingsfrequentie is bepaald met toepassing van de volgende formule: 
 

onderbrekingsfrequentie = Σ GA / TA, waarbij: 
 
GA  het totale aantal getroffen afnemers; 
TA  het totale aantal afnemers; 

Σ sommatie over alle onderbrekingen van het desbetreffende jaar van registratie 
betreft. 

 
 

2.2 Streefwaarden kwaliteitsindicatoren 

In tabel 2.1 zijn de streefwaarden vermeld, zoals die door DNWB voor afnemers op het laag-
spanningsnet worden gehanteerd.  
 

Nagestreefde kwaliteit elektriciteit HS MS+LS Totaal 

Jaarlijkse uitvalduur [minuten/jaar] 4 21 25 
Gemiddelde onderbrekingsduur [minuten/onderbreking] 30 70 58 
Onderbrekingsfrequentie [onderbrekingen/jaar] 0,13 0,30 0,43 

 
Tabel 2.1 Streefwaarden voor de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening 

 
In bijlage A.2 is in meer detail beschreven op welke manier de voornoemde streefwaarden zijn 
bepaald. In de streefwaarden is onderscheid gemaakt tussen onderbrekingen als gevolg van 
storingen in het hoogspanningsnet (HS) enerzijds en onderbrekingen als gevolg van storingen in 
de midden- en laagspanningsnetten anderzijds. In de streefwaarden zijn alle storingen verdis-
conteerd met uitzondering van incidenten (storingen met een impact van meer dan 1.000.000 
verbruikersminuten per gebeurtenis). Een voorbeeld hiervan is: 5.000 verbruikers die meer dan 
200 minuten aaneengesloten spanningsloos zijn geweest. Dergelijke grootschalige storingen 
worden beschouwd als incidenten en zijn daarom niet meegeteld bij de bepaling en vaststelling 
van de streefwaarden. Zie bijlage A.2. 
 
Er wordt opgemerkt dat de streefwaarde voor de jaarlijkse uitvalduur niet is gewijzigd ten opzich-
te van het voorgaande “Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteitsnetten 2006-2012”. Uit de 
praktijk is gebleken dat zowel voor de jaren 2005 als 2006 de streefwaarde van 25 minuten/jaar 
niet is gehaald. In 2005 bedroeg de jaarlijkse uitvalduur 95,1 minuten/jaar en in 2006 was de 
jaarlijkse uitvalduur gelijk aan 27,1 minuten/jaar. Zie figuur 2.1. 
 
In figuur 2.1 is tevens de nagestreefde kwaliteit gevisualiseerd voor de periode 2008-2014. De 
uitschieter in 2005 is verklaarbaar doordat in 2005 er sprake was van een grootschalig incident, 
te weten een langdurige stroomstoring in de omgeving van Hulst, die werd veroorzaakt door de 
sneeuw- en ijzelstormen, die op 25 november 2005 over Nederland trokken. Exclusief dit inci-
dent is de jaarlijkse uitvalduur voor 2005 gelijk aan 29,2 minuten/jaar. In 2005 bedroeg de over-
schrijding (exclusief incidenten) dus ruim 4 minuten; in 2006 was dit (exclusief incidenten) ruim 2 
minuten. 
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Figuur 2.1 Gerealiseerde jaarlijkse uitvalduur door DNWB in de periode 2000 tot en met 2006 
 
DNWB handhaaft desondanks haar oorspronkelijk ambitieniveau en blijft vasthouden aan een 
streefwaarde voor de jaarlijkse uitvalduur van maximaal 25 minuten/jaar. DNWB verwacht na-
melijk in de komende jaren de ‘eerste vruchten te kunnen gaan plukken’ van twee provinciebre-
de projecten in de 10 kV netten, te weten: 

• Het op afstand uitleesbaar en bedienbaar maken van vrijwel alle vermogenschakelaars 
in de 10 kV schakel- en regelstations; 

• De geleidelijke overgang van zogeheten blusspoelaarding naar halfstarre aarding van 
alle 10 kV netten. 

 
Het eerste project is in de loop van 2007 afgerond. Het tweede project zal in de komende jaren 
worden uitgevoerd. Zie ook het investeringsplan, waarvan een samenvatting is opgenomen in 
bijlage B.3. 
 
Er wordt opgemerkt dat vooral bij kleinere netbeheerders de gerealiseerde waarden in een af-
zonderlijk jaar een aanzienlijke fluctuatie kunnen vertonen ten opzichte van de streefwaarden. 
Daarom heeft DNWB als doelstelling om de genoemde streefwaarden te realiseren als gemid-
delde over een periode van 5 jaar. 
 
 

2.3 Maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging 

Artikel 11f uit de “Ministeriële Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas” luidt als 
volgt: 
 

In het kwaliteits- en capaciteitsdocument neemt de netbeheerder op: de maatregelen ten 
aanzien van onderhoud en vervanging, bedoeld in artikel 15, derde lid;  

 
In artikel 15.3 uit de voornoemde regeling is het volgende opgenomen: 
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De netbeheerder stelt vast welke maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging 
naar zijn oordeel in de komende 15 jaren, met uitzondering van de eerste vijf jaren, moeten 
worden getroffen voor het realiseren of in stand houden van de door hem nagestreefde kwa-
liteit van de transportdienst. 

 
De toelichting daarop vult dit verder aan met: 
 

Omdat grotere vervangings-, renovatie- en uitbreidingsprojecten die nodig kunnen zijn met 
het oog op de nagestreefde kwaliteit van de transportdienst een zeer lange voorbereidings-
tijd kunnen vragen, is het van belang dat de netbeheerder de noodzaak om zulke projecten 
voor te bereiden lang te voren onderkent. Daarom is in het derde lid van dit artikel de ver-
plichting opgenomen om wat dit betreft 15 jaar ’vooruit te kijken’. 

  

2.3.1 Beschouwing 

In 2004 is voor de bedrijfsmiddelen, die behoren tot de elektriciteitsnetten van DNWB, asset 
management geïntroduceerd. In de loop van de tijd zijn steeds nadrukkelijker relaties gelegd 
met het zogeheten risicomanagement. Risicomanagement is een antwoord op de toegenomen 
complexiteit en ontwikkelingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd. DNWB bevindt zich 
in een voortdurend veranderende context van nationale en internationale ontwikkelingen met 
alle gevolgen voor de herinrichting van de organisatie van dien. 
 
De kern van risico gebaseerd asset management is een gestructureerd proces, waarmee opti-
malisatie in het beheer van de bedrijfsmiddelen plaatsvindt met inachtneming van relevante risi-
co’s. Hierbij wordt gestreefd naar een maximaal rendement in brede zin over de gehele levens-
cyclus van de bedrijfsmiddelen, waarbij voortdurend de risico’s worden bewaakt en beheerst 
door middel van passende beheersmaatregelen. 
 
Met behulp van zogeheten risico gebaseerd asset management worden afwegingen gemaakt 
tussen het langer gebruik maken van de restlevensduur in combinatie met nauwlettende monito-
ring en onderhoud van bedrijfsmiddelen dan wel het vervangen van bestaande bedrijfsmiddelen. 
In deze afwegingen wordt steeds een relatie gelegd tot de gewenste veiligheid en de kwaliteit 
(beschikbaarheid) van de voorziening. Zie ook de in paragraaf 2.2 genoemde streefwaarden. Bij 
deze afwegingen is het van cruciaal belang te beschikken over de gewenste informatie van de 
bestaande bedrijfsmiddelen, vooral informatie over de kwaliteit en daarmee de beschikbaarheid 
van het bedrijfsmiddel. Hiertoe vindt monitoring plaats. 
 
In 2007 is aan een extern adviesbureau gevraagd om DNWB te ondersteunen bij het inrichten 
van een op risico’s gebaseerd asset management proces. Eind 2007 zal een plan gereed zijn 
om dit proces in de komende jaren volledig in te richten.  
 
In paragraaf 2.1 zijn de kwaliteitsindicatoren benoemd. Hieraan ligt een uitgebreide gegevens-
verzameling over bijvoorbeeld storingen aan bedrijfsmiddelen ten grondslag: de zogeheten 
NESTOR rapportages. Hierbij staat NESTOR voor Netstoringen registratie. Deze informatie 
vormt tevens een belangrijke input voor (risico)analyses, die in dit kader van de bovengenoemde 
afwegingen worden gemaakt. 
 

2.3.2 Monitoring en onderhoud van bedrijfsmiddelen  

In het in bijlage B.4 opgenomen onderhoudsplan is te lezen op welke wijze er monitoring van 
bedrijfsmiddelen plaatsvindt. Monitoring vindt veelal periodiek plaats op basis van bij de be-
drijfsmiddelen behorende normalisatie, waarin de inspectie en onderhoudsfrequenties worden 
aangegeven. In de risicoanalyse, opgenomen in bijlage B.1 wordt erop gewezen dat aan deze in 
de norm genoemde uitgangspunten in veel gevallen eerdere, meer gedetailleerde risicoanalyses 
ten grondslag liggen. Daarnaast worden ook door fabrikanten aanbevelingen gedaan over de 
vraagstelling hoe de kwaliteit van geleverde bedrijfsmiddelen kan worden bewaakt en behouden. 
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Enkele jaren geleden is voor een aantal bedrijfsmiddelen toestandsafhankelijk onderhoud (TAO) 
geïntroduceerd. Dit betekent dat aan de bedrijfsmiddelen nog meer aandacht op maat wordt 
geschonken. Afhankelijk van ervaringen betreffende monitoring uit het verleden, bijvoorbeeld 
met omgevingscondities, wordt een keuze gemaakt in de frequentie van monitoring. Doorgaans 
ligt hier een breed scala van weegfactoren aan ten grondslag. In het onderhoudsplan in bijlage 
B.4 is te lezen welke bedrijfsmiddelen via deze methodiek worden beheerd. 
 
In het kader van asset management is een aantal jaren geleden een nieuwe methode geïntro-
duceerd om te komen tot vaststelling van de intensiteit van onderhoudsactiviteiten. Dit betreft 
onderhoud op basis van risico. Van de mogelijke onderhoudsconcepten worden de risico’s en 
kosten in beeld gebracht met behulp van gedetailleerde risicoanalyses. Hierin wordt gebruik 
gemaakt van de zogeheten FMECA methodiek, waarbij FMECA staat voor Failure Mode Effects 
Criticality Analysis. Dit betreft een kwantitatieve analyse van het risico. 
 
Met behulp van de FMECA methode worden de verschillende risico’s van een bedrijfsmiddel of 
installatie op een systematische en reproduceerbare manier in kaart gebracht. Vervolgens wor-
den de kritieke punten met betrekking tot het risico van falen in beeld gebracht. Op basis hiervan 
wordt vervolgens de monitoring en het daarbij bijbehorende preventieve onderhoud ingericht ten 
einde de risico’s te beheersen. De hierbij gehanteerde grenswaarden hebben een directe relatie 
met de bedrijfsdoelstellingen, zoals weergegeven in de streefwaarden. Vanaf 2007 is deze me-
thode in de onderhouds- en vervangingsfilosofie verder geïntroduceerd. 
 
Wat niet onvermeld mag blijven, is het gegeven dat met fabrikanten van bedrijfsmiddelen voort-
durend het voortschrijdende inzicht met betrekking tot het beheer en onderhoud wordt bespro-
ken en dat, indien nodig, op basis van de uit dit overleg vrijkomende informatie, de monitorings- 
en onderhoudsfilosofie wordt aangepast. In dit opzicht is er sprake van continue verbetering. In 
sommige gevallen kan het resultaat zijn dat moet worden besloten bepaalde bedrijfsmiddelen of 
onderdelen daarvan, te vervangen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn wanneer de resultaten 
van de storingsregistratie aanleiding geven tot verder onderzoek met als conclusie dat er sprake 
is geweest van een fabricagefout. 
 
Voor ondergrondse bedrijfsmiddelen worden steeds meer technieken ontwikkeld om de kwaliteit 
ervan vast te stellen. Bij ondergrondse kabels wordt bijvoorbeeld gebruikt gemaakt van diagnos-
tische methoden, die toegepast worden op plaatsen waar op basis van bijvoorbeeld storingsge-
gevens twijfels zijn over de kwaliteit, dan wel waar aan de andere kant twijfels zijn gerezen over 
de resterende technische levensduur. In het onderhoudsplan in bijlage B.4 is hierover meer in-
formatie te vinden. 
 
Het resultaat van de inrichting en uitvoering van de voornoemde monitoring en onderhoudsacti-
viteiten is een uiterst betrouwbaar elektriciteitsnet. Met gepaste trots kan erop worden gewezen 
dat de Nederlandse elektriciteitsnetten tot de betrouwbaarste ter wereld kunnen worden gere-
kend. Dit geldt niet alleen in mondiaal perspectief maar ook vanuit de Europese invalshoek be-
zien. In bijlage B.4 zijn meer details te vinden over registraties van de resultaten van de monito-
ring processen. Op basis van de monitoring resultaten wordt het onderhoud aangestuurd en 
waar nodig bijgestuurd. Hierdoor kan de kwaliteit van de bedrijfsmiddelen worden behouden of 
zelfs worden verbeterd, wat vervolgens bijdraagt aan een betrouwbare elektriciteitsvoorziening. 
 

2.3.3 Renovatie en vervanging 

Uit de voorgaande paragraaf kan worden geconcludeerd dat met behulp van monitoring de kwa-
liteit van de bedrijfsmiddelen voortdurend wordt bewaakt. Door monitoring en het invulling geven 
aan het hieruit voortvloeiende onderhoud, worden geen verrassingen met betrekking tot de kwa-
liteit voorzien. Het is niet de verwachting (maar ook nooit volledig uit te sluiten) dat DNWB zoda-
nig wordt verrast door onvoorziene vervangings- en vernieuwingsprojecten dat er onvoldoende 
voorbereidingstijd is om op adequate wijze hieraan invulling te geven. Dit laat onverlet dat er in 
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de toekomst sprake kan zijn van groeiende inspanningen in de sfeer van vervanging en ver-
nieuwing van de infrastructuur. In operationele zin wordt dit echter niet onoverkomelijk geacht. 
 
Vooralsnog zijn de inspanningen vooral gericht op een gedegen periodieke monitoring van be-
drijfsmiddelen in combinatie met een adequaat onderhouds-, vervangings- en investeringsbe-
leid. Structurele vernieuwingen of vervangingen op basis van teruglopende kwaliteit zijn momen-
teel niet in beeld. Wel zijn er bepaalde populaties van bedrijfsmiddelen, die steeds meer onder-
houd gaan vragen. Als resultaat van de eerder genoemde afwegingen binnen het op risico’s ge-
baseerde asset management komt het uitvoeren van adequaat onderhoud in combinatie met 
eventuele vervangingsinvesteringen naar voren als de optimale oplossing om aan de bedrijfs-
doelstellingen invulling te geven. Vanzelfsprekend wordt in deze afwegingen ook altijd de be-
schikbaarheid van reservematerialen in de beschouwingen betrokken. 
 
Enkele populaties bedrijfsmiddelen die de komende tijd speciale aandacht zullen vragen in ver-
band met een mogelijk meer structurele vervanging binnen 5 en 15 jaar zijn: 

• Enkele populaties 150 kV vermogensschakelaars; 

• 50 kV Coq schakelinstallaties; 

• Enkele typen (vooral) Coq 10 kV schakelaars; 

• De eerste generaties 10/0,4 kV transformatorstations, zowel in de betreedbare als com-
pacte uitvoering; 

• Metalen laagspanningsverdeelkasten. 
 
Tot slot dient nog een specifiek bestaand kwaliteitsknelpunt in het 150 kV station Middelburg te 
worden vermeld. In bepaalde bedrijfsvoeringsituaties is daar een sterk verhoogde kans op zo-
geheten ‘sympathetic inrush’ verschijnselen bij het omschakelen van vermogenstransformato-
ren. De afnemers merken hier weliswaar niets van, maar deze verschijnselen gaan gepaard met 
geluidshinder voor de omgeving. Ook werken de verschijnselen niet in het voordeel uit van de 
levensduur van de betreffende componenten. De eenvoudigste manier om dit kwaliteitsknelpunt 
op te lossen, is om het kortsluitvermogen in Middelburg te verhogen. Het aanbrengen van nieu-
we bundelgeleiders tussen Middelburg enerzijds en de voedende stations Goes de Poel en 
Borssele anderzijds is hierbij een voor de hand liggende oplossing. 
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3 Capaciteit 
 
 
 

 
Dit hoofdstuk geeft invulling aan de artikelen 11a tot en met 11d uit de “Ministeriële Regeling 
kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas”. Het blikveld beperkt zich daarbij tot elektrici-
teitsnetten met een spanningsniveau van 25 kV of meer. Zie artikel 14.1 van voornoemde rege-
ling. 
 

 
De artikelen 11a tot en met 11d uit de “Ministeriële Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elek-
triciteit en gas” luiden als volgt: 
 

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;  
b. de bestaande en te verwachten capaciteitsknelpunten;  
c. de wijze waarop hij voornemens is te voorzien in de totale behoefte aan capaciteit, be-
doeld in artikel 14, eerste lid, en de wijze waarop hij daarbij voornemens is de capaciteits-
knelpunten op te lossen;  
d. een afschrift van de procedure, bedoeld in artikel 14, tweede lid;  

 
Aangezien er wordt verwezen naar de eerste twee leden van artikel 14 wordt hieronder artikel 14 
geciteerd. 

 
Artikel 14 
1. De netbeheerder raamt steeds in de oneven kalenderjaren voor de komende zeven jaren 
op basis van een door hem vastgestelde procedure de totale behoefte aan capaciteit voor 
het transport van elektriciteit voor netten met een spanning van 25 kV of meer of van gas 
voor gastransportnetten met een druk van 200 mbar of meer. 
2. De procedure, bedoeld in het eerste lid, bevat:  
a. de methode van ramen;  
b. een indicatie van de te hanteren uitgangspunten, marges omtrent nauwkeurigheid en on-
zekerheid, ontwikkelingsscenario’s en de daarbij behorende vooronderstellingen;  
c. een analyse voor het bepalen van de betrouwbaarheid van de raming;  
d. een methode voor het bepalen van de bestaande en de te verwachten capaciteitsknel-
punten. 
3. Bij de raming, bedoeld in het eerste lid, maakt de netbeheerder zoveel mogelijk gebruik 
van:  
a. de ingediende capaciteitsvraag en, voor zover dat niet mogelijk is of tot een evident on-
juiste raming leidt, van onderbouwde schattingen;  
b. de capaciteitsvraag die is gerealiseerd ten opzichte van de vorige raming. 
4. De netbeheerder stemt de indicatie, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, af met de 
netbeheerders van andere netten waarmee zijn net verbonden is, en voor zover van toepas-
sing, in het bijzonder met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet of de netbe-
heerder van het landelijk gastransportnet. 

 
Een afschrift van de procedure, zoals bedoeld in artikel 14, tweede lid, is opgenomen in bijlage 
B.2. In dit hoofdstuk wordt verder aangegeven hoe voldaan is aan de gestelde eisen uit de wet- 
en regelgeving. 
 



 

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014 – DELTA Netwerkbedrijf B.V. 11 

3.1 Beschrijving transportnet Zeeland 

De geografische ligging van het 150 en 50 kV transportnet van DNWB is afgebeeld in bijlage 
A.3. Er vindt op twee plaatsen grootschalige productie van elektriciteit plaats, namelijk in Borsse-
le (kern- en kolencentrale van N.V. EPZ) en in Terneuzen (warmtekrachtcentrale van ELSTA). 
Onder grootschalig wordt hier verstaan: productiemiddelen met een vermogen groter dan 60 
MW. 
 
Het gezamenlijke productievermogen van de centrales in Borssele is gelijk aan 888 MW (482 
MW kerncentrale + 406 MW kolencentrale). Het nominale productievermogen van de ELSTA-
centrale in Terneuzen is gelijk aan 405 MW. Het piekvermogen van deze centrale is afhankelijk 
van de weersomstandigheden en bedraagt ongeveer 450 MW. Totaal staat er dus 1.338 MW 
aan grootschalig productievermogen in Zeeland opgesteld. Daarnaast is er nog sprake van on-
geveer 300 MW aan kleinschalig productievermogen, dat wil zeggen: eenheden met een ver-
mogen van 60 MW of minder. Hieronder vallen: 

• Gasturbine te Borssele (16 MW); 

• Yara Sluiskil te Sluiskil (1×27 MW + 2×36 MW); 

• Lamb-Weston Meijer te Kruiningen (3×5 MW); 

• Cerestar te Sas van Gent (1×9 MW + 2×7 MW + 1×5 MW + 1×1 MW); 

• Verschillende windparken met een gezamenlijk vermogen ter grootte van circa 100 MW; 

• Warmtekrachtinstallaties bij tuinders, zwembaden, ziekenhuizen, etc met een gezamenlijk 
vermogen ter grootte van circa 70 MW. 

 
Het knooppunt Borssele (afbeelding 3.1) vormt het zwaartepunt van het Zeeuwse transportnet. 
In Borssele vindt de koppeling met het landelijke 380 kV net plaats door middel van twee 
380/150 kV transformatoren. Vanuit Borssele vertrekken in verschillende richtingen boven-
grondse verbindingen naar de zogenaamde 150 kV hoofd verdeelstations in Walcheren, Zuid-
Beveland en Zeeuws-Vlaanderen (zie bijlage A.3). Voor de beheersing van de spanning en de 
uitwisseling van blindvermogen met andere netbeheerders staan in Borssele vijf condensator-
banken van elk 50 MVAr opgesteld. 
 

 
 

Afbeelding 3.1 380/150/50/10 kV station Borssele 
 
De elektriciteitsvoorziening op de overige Zeeuwse eilanden vindt plaats door middel van een 50 
kV transportnet dat de 50 kV hoofd verdeelstations voedt. Dit net is grotendeels ondergronds 
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uitgevoerd. Het 50 kV transportnet is op drie plaatsen gekoppeld met het 150 kV transportnet, te 
weten in Goes de Poel, Kruiningen en Westdorpe. Zowel in de 150 kV als in de 50 kV hoofd 
verdeelstations wordt de hoogspanning getransformeerd naar 10 kV middenspanning. 
 
Vanuit het Regionaal Centrum (RC) in Middelburg wordt het transportnet dag en nacht bewaakt. 
Alle verbindingen en transformatoren kunnen vanuit dit bedrijfsvoeringcentrum in- of uitgescha-
keld worden. 
 
Het Zeeuwse transportnet is permanent gekoppeld met de volgende hoogspanningsnetten: 

• Landelijk 380 kV hoogspanningsnet van TenneT TSO B.V.; 

• Regionaal 150 kV hoogspanningsnet van Essent Netwerk B.V. 
 
Omdat de gemiddelde belasting in Zeeland varieert tussen circa 700 MW en 1.100 MW, is er 
sprake van een fysieke overcapaciteit aan de productiezijde. Overschotten aan opgewekte elek-
triciteit worden geëxporteerd door middel van de 380 kV verbindingen Borssele-Geertruidenberg 
en Borssele-Zandvliet én door middel van de beide 150 kV circuits Goes de Poel-Woensdrecht. 
Tijdens gepland of ongepland uit bedrijf zijn van een of meer productiemiddelen in Borssele 
en/of Terneuzen fungeren deze lijnen tijdelijk als importverbindingen. 
 
 

3.2 Resultaten behoefteraming transportcapaciteit 

Voor de lange termijn ontwikkeling van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening zijn in analogie 
met het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Gas 2008-2014 de volgende ontwerpdimensies voor 
de scenario’s gehanteerd (zie figuur 3.1): 

• De sociaal-economische ontwikkeling, variërend van protectionisme enerzijds tot vrije 
markt anderzijds; 

• Duurzaamheid/milieu, variërend van fossiel georiënteerd enerzijds tot duurzaam 
georiënteerd anderzijds. 

 

Vrije marktProtectionisme

Duurzaam georiënteerd

Fossiel georiënteerd

Groene

revolutie

Duurzame

transitie

Nieuwe
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regeert

 
 

Figuur 3.1 Visualisatie van de ontwerpdimensies en bijbehorende scenario’s 
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In het onderhavige KCD Elektriciteit 2008-2014 wordt uitgegaan van een combinatie van vrije 
markt en duurzame oriëntatie. Het scenario ‘Groene revolutie’ is dus als uitgangspunt gekozen. 
Globalisering is hierin het sleutelwoord. Het wereldbeeld in dit scenario sluit aan bij de huidige 
situatie, waarbij opkomende economieën als China, India en Brazilië zich in een hoog econo-
misch tempo ontwikkelen. In dit scenario wordt verder aangenomen dat het Kyoto protocol op 
hoofdlijnen zal worden nagekomen en dat de globalisering van de wereldeconomie verder zal 
toenemen. Duurzame ontwikkeling krijgt in dit scenario een extra stimulans vanwege een sterke 
technologische dynamiek en relatief hoge energieprijzen als gevolg van de wetten van vraag en 
aanbod voor verschillende fossiele energiebronnen. 
 
Mede ingegeven door het besef over de effecten van de uitstoot van koolstofdioxide op het kli-
maat (broeikaseffect) en gestegen brandstofprijzen, groeit naar verwachting gaandeweg de 
wens voor het tot stand brengen van een duurzame samenleving. Daarnaast is er een bloei van 
de wereldeconomie, waarin het vrije marktdenken overheerst.  
 
Voor dit basisscenario ‘Groene revolutie’ wordt verondersteld dat de prijzen van fossiele brand-
stoffen zullen stabiliseren rond het piekniveau van 2006, doordat de terugloop in productie van 
de gemakkelijk winbare voorraden wordt opgevangen door nieuwe bronnen met hogere produc-
tiekosten. Hierbij kan worden gedacht aan grootschalige ontginning van oliezanden in Canada. 
De nieuwe marktprijzen worden echter van een zodanig niveau geacht dat ze de economische 
ontwikkeling in de wereld nauwelijks in de weg staan. 
 
Door de sterke economische groei is er ook een sterke technologische ontwikkeling, gericht op 
energiebesparing en duurzame technologie. Vanwege de individualisering van de samenleving 
is er verder ruimte voor de ontwikkeling van duurzame huishoudelijke systemen, zoals warmte-
pompen en micro warmtekracht systemen. Het elektriciteitsverbruik zal door de met deze tech-
nologische ontwikkeling gepaard gaande efficiencyverbetering op een gemiddeld groeiniveau 
uitkomen, ondanks de bovengemiddelde groei van de wereldeconomie. 
 

3.2.1 Prognose van het verbruik 

Ondanks het gevoerde milieubeleid van de afgelopen jaren blijft het elektriciteitsverbruik naar 
verwachting stijgen. Zelfs een periode van geringe economische groei blijkt de groei in het elek-
triciteitsverbruik niet te kunnen keren. Weliswaar wordt de toegepaste elektrische apparatuur 
steeds energiezuiniger. Daartegenover staat echter dat er steeds meer elektrische apparatuur 
wordt gebruikt. Vandaar dat wordt uitgegaan van een gestage groei in de komende planperiode. 
 
Op basis van de aannames uit de scenario’s en informatie van het Centraal Plan Bureau (Eco-
nomierapportage maart 2004) worden voor de groei van het elektriciteitsverbruik in Zeeland in 
de planperiode de procentuele cijfers aangenomen, zoals gepresenteerd in tabel 3.1. 
 

Jaarovergang Jaarlijkse groei [%] 

2007-2008 
2008-2012 
2012-2014 

1,50 
1,25 
1,00 

 
Tabel 3.1 Gehanteerde jaarlijkse groeicijfers van het Zeeuwse elektriciteitsverbruik 

 
Bij alle aansluitingen groter dan 2 MW is in het voorjaar van 2007 door middel van vragenformu-
lieren geïnventariseerd wat de verwachtingen per aansluiting zijn ten aanzien van verbruik dan 
wel productie in de komende 7 jaar. De resultaten van deze inventarisatieronde zijn gebruikt bij 
het opstellen van de hierna volgende prognoses. Voor wat betreft de prognoses van het verbruik 
van aansluitingen met een vermogen van minder dan 2 MW is uitgegaan van een combinatie 
van geëxtrapoleerde historische cijfers en de groeicijfers. Ook is rekening gehouden met voor-
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ziene ontwikkelingen, zoals vermeld in het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 van de Provincie 
Zeeland en de bestemmingsplannen van de gemeentelijke overheden.  
 
Figuur 3.2 en tabel 3.2 tonen voor de regio Zeeland de prognose van de maximale en minimale 
belasting in de periode 2007 tot en met 2014. Hierbij is rekening gehouden met de onderlinge 
ongelijktijdigheid van de verschillende maximale belastingen per knooppunt.  
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Figuur 3.2 Prognose van de maximale en minimale belasting in Zeeland  
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Maximum belasting 1.044 1.092 1.151 1.254 1.283 1.287 1.290 1.293 
Minimum belasting 522 546 575 627 642 643 645 646 

 
Tabel 3.2 Prognose van de maximale en minimale belasting in Zeeland in MW 

 
Er wordt opgemerkt op dat er naar verwachting sprake zal zijn van een gestage toename van 
het elektriciteitsverbruik in de voorliggende planperiode. Verdere details met betrekking tot de 
prognoses van de belasting zijn weergegeven in de bijlage A.5. Deze bijlage is echter als ver-
trouwelijk bestempeld in verband met detailinformatie, die tot op klantniveau kan worden herleid. 
 

3.2.2 Prognose van de productie 

Op basis van plannen van investeerders in productiemiddelen worden voor de ontwikkeling van 
het productievermogen in de periode 2008-2014 de cijfers aangehouden, zoals gepresenteerd in 
tabel 3.3. 
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Jaar Locatie Aard productievermogen Capaciteit [MW] 

2007 Middelburg 
Rilland 
Westdorpe 

Windpark Bernardweg 
Windpark Anna Maria Polder 
Windpark Koegorspolder 

11 
14 
44 

2008 Borssele 
Middelburg 
Tholen 
Westdorpe 

Biomassa centrale 
Windpark Rippolder 
Windpark Tholen 
Windpark Koegorspolder 

50 
15 
12 
11 

2009 
 

Borssele 
Middelburg 
Rilland 
Tholen 
Westdorpe 

Sloecentrale (STEG principe) 
Windpark Roggenplaat 
Windpark Kreekrak 
Windpark Tholen 
WKK tuinbouw 

870 
17 

69
1
 

12 
50 

2010 
 

Sas van Gent 
Westdorpe 

Biomassa centrale 
WKK tuinbouw 

82 
100 

2011 Borssele 
Westdorpe 

Windpark Sloewind 
WKK tuinbouw 

10 
50 

2013 Middelburg Windpark Neeltje Jans 45 
 

Tabel 3.3 Voorziene uitbreidingen in de elektriciteitsproductiecapaciteit in Zeeland 
 
Nieuwe plannen voor windparken op land zullen naar verwachting volgens het beleid van de 
Provincie Zeeland worden geconcentreerd in de vier gebieden, te weten: 

• Sloegebied (Vlissingen-Oost); 

• Kanaalzone (Gent-Terneuzen); 

• Kreekraksluizen 

• Neeltje Jans (Oosterscheldekering). 
 
Met dit besluit wil het dagelijkse provinciebestuur het landschap zoveel mogelijk sparen en dui-
delijkheid scheppen richting de gemeenten. Plannen die al voor de voornoemde datum waren 
ingediend, zullen nog volgens de oude regels worden beoordeeld. Dit betreft investeerders in 
windparken in de omgeving van de Oosterscheldekering, de omgeving van het Schelde-Rijn 
kanaal (Rilland) en de omgeving van Tholen. 
 
In het Omgevingsplan 2006-2012 van de Provincie zeeland wordt gerept over een doelstelling 
van 250 MW in 2020. Uitgaande van een huidig opgesteld vermogen van circa 100 MW aan 
windparken en vermeerderd met de bijdragen zoals vermeld in tabel 3.3, lijkt het er op dat deze 
doelstelling ruimschoots haalbaar is. 
 
Voor wat betreft offshore windvermogen worden voor het Zeeuwse transportnet geen implicaties 
voorzien, aangezien de plannen daartoe zich vooral concentreren voor de kust van de provincies 
Zuid-Holland en Noord-Holland. Een recente planningsstudie van ECN (Locaties en opwekkos-
ten 6.000 MW offshore windenergie, oktober 2003) heeft uitgewezen dat de 380 kV stations 
Maasvlakte en Beverwijk vanwege de te overbruggen afstanden als eerste in aanmerking ko-
men om als aanlandingspunt voor deze parken te fungeren en dat het 380 kV station Borssele 
buiten beeld blijft. Vandaar dat er met de aanlanding van offshore windvermogen geen rekening 
is gehouden. 
 
Uit de inventarisatieronde bij aansluitingen groter dan 2 MW is gebleken dat geen van de produ-
centen in Zeeland melding heeft gemaakt van uit bedrijf te nemen productiemiddelen in de peri-

                                                      
1
 De bestaande windmolens met een gezamenlijk vermogen van 13 MW zullen dan worden afgebroken. De netto toe-

name van het productievermogen van het windpark Kreekrak bedraagt dus 56 MW (69 MW – 13 MW). 
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ode 2008 tot en met 2014. Er bestaat momenteel bij een aantal marktpartijen nog onzekerheid 
betreffende het al of niet definitief doorgaan van de voornoemde plannen. 
 
Figuur 3.3 en tabel 3.4 tonen voor de regio Zeeland de prognose van de opgestelde productie-
capaciteit in de periode 2007 tot en met 2014. 
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Figuur 3.3 Prognose van de opgestelde productiecapaciteit in Zeeland 
 

Type 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nucleair 482 482 482 482 482 482 482 482 
Steenkool

2
 406 406 406 406 406 406 406 406 

Gas 0 0 870 870 870 870 870 870 
WKK 574 589 643 749 799 799 799 799 
Wind 172 210 307 307 317 317 362 362 
Biomassa stand alone 0 50 50 132 132 132 132 132 
Totaal 1.634 1.737 2.758 2.946 3.006 3.006 3.051 3.051 

 
Tabel 3.4 Prognose van de opgestelde productiecapaciteit in Zeeland in MW 

 

3.2.3 Prognose van de uitwisseling met andere netbeheerders 

Allereerst wordt opgemerkt dat het Zeeuwse transportnet beschouwd kan worden als een 
‘schiereiland’ in Nederland. Dit heeft tot gevolg dat de uitwisseling van elektriciteit met andere 
netbeheerders direct gerelateerd is aan het verschil van productie en verbruik in Zeeland. Er is 
(vrijwel) geen sprake van zogeheten transit stromen. 
 
In figuur 3.4 en tabel 3.5 is aangegeven wat de prognoses zijn ten aanzien van de uitwisseling 
met naburige netbeheerders. Hierbij wordt benadrukt dat de komst van de nieuwe Sloecentrale 
in 2009 geen invloed heeft op de totale uitwisseling met de naburige netbeheerders. Dit omdat 

                                                      
2
 Inclusief biomassa bijstook 
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de Sloecentrale niet op het 150 kV netwerk van DNWB wordt aangesloten, maar op het landelij-
ke 380 kV koppelnet, dat beheerd wordt door TenneT TSO B.V. Er is wel een invloed merkbaar 
op de verdeling van de onderlinge uitwisselingen met het landelijke 380 kV netwerk en het regi-
onale 150 kV netwerk van Noord-Brabant. Ook de bouw van een nieuw 380 kV station in Bors-
sele heeft hier invloed op. Door middel van gedetailleerde netberekeningen is dit in de progno-
ses verdisconteerd. De resultaten daarvan zijn weergegeven in figuur 3.4 en tabel 3.5. 
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Figuur 3.4 Prognose van de maximaal mogelijke uitwisseling met andere netbeheerders 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Maximale uitwisseling 1.031 1.104 1.218 1.345 1.388 1.386 1.427 1.425 
Uitwisseling met 150 kV net 618 740 816 901 930 928 956 955 
Uitwisseling met 380 kV net 412 364 402 444 458 457 471 470 

 
Tabel 3.5 Prognose van de maximaal mogelijke uitwisseling met andere netbeheerders in MW 

 

3.2.4 Mogelijke toekomstige ontwikkelingen 

In de toekomst wordt niet uitgesloten dat de behoefte aan transportcapaciteit in hete, zomerse 
perioden verder zal toenemen. Dit als gevolg van het gegeven dat airco systemen steeds meer 
gemeengoed worden. Burgers zijn in de loop van de tijd vertrouwd geraakt met het gebruik van 
airco’s in voertuigen. Een voor de hand liggende ontwikkeling is een toenemend gebruik van 
soortelijke koelingapparatuur in de woonhuizen. Veel ‘doe het zelf’ zaken, bouwmarkten en 
energieleveranciers bieden deze apparatuur tegenwoordig aan. Als de vraag verder toeneemt, 
zullen de prijzen naar verwachting verder dalen (massaproductie), met als gevolg dat het voor 
veel huishoudens aantrekkelijk wordt om over airconditioning apparatuur te beschikken. 
 
Airco systemen vergen een behoorlijke hoeveelheid netwerkcapaciteit, zowel actief (MW) als 
reactief (MVAr). Nominale vermogens van enkele kW’s per apparaat zijn eerder regel dan uit-
zondering. Bij een penetratiegraad van 10 à 20%, gaat het in Zeeland om enkele tienduizenden 
aansluitingen. Uitgaande van een nominaal vermogen van gemiddeld 2 kW, gaat het dan om 
een gelijktijdig piekvermogen van circa 50 MW. Bij penetratiegraden van circa 50%, kan dit zelfs 
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toenemen tot circa 200 MW (Zeeland breed gezien). Een onwenselijke bijkomstigheid is dat de 
infrastructuur in zomerse perioden te kampen heeft met een verminderde capaciteit vanwege 
geringere koelinggradiënten. Een mogelijke ontwikkeling die dergelijke effecten weer zou kun-
nen compenseren is toepassing van zogeheten photo voltaïsche (PV) systemen in de gebouwde 
omgeving op bredere schaal. Hert gaat daarbij om geïnstalleerde vermogens van één tot enkele 
kW’s per PV installatie. 
 
Een andere mogelijke toekomstige ontwikkeling is een eventuele doorbraak in gasgestookte 
micro warmtekracht eenheden bij huishoudens. Dergelijke toestellen staan intussen ook bekend 
als HRE ketels en worden gezien als potentiële opvolgers van oudere CV ketels of hoog rende-
ment (HR) ketels. Naar verwachting zullen deze apparaten vooral in koude, winterse perioden 
warmte leveren en een daarbij behorend aandeel elektriciteit. De gangbare elektrische capaciteit 
is gelijk aan circa 1 kW per apparaat. Een aanzienlijke penetratie van micro warmtekracht instal-
laties zou op termijn een afname kunnen betekenen in de winterpiek. Een andere ontwikkeling 
die hier tegenover staat, is een mogelijke toename in het gebruik van elektrisch aangedreven 
warmtepompen in de gebouwde omgeving. Dergelijke apparaten vergen juist veel extra elektri-
sche capaciteit tijdens koude perioden. De gevraagde capaciteit ligt daarbij de orde van 3 à 4 
kW per warmtepomp. 
 
Beide voornoemde ontwikkelingen kunnen er toe leiden dat er verschuivingen plaats gaan vin-
den van de behoefte aan transportcapaciteit van winterperioden naar zomerperioden. Het is 
echter niet met zekerheid te zeggen of het daadwerkelijk deze richting opgaat. Dit hangt af van 
de hoeveelheden toegepaste apparatuur alsook van eventuele stimuleringmaatregelen van de 
overheid. Momenteel is nog onduidelijk hoe de zogeheten Stimuleringregeling Duurzame Ener-
gie (SDE) eruit gaat zien en op welke duurzame technologieën de nadruk zal worden gelegd.  
 
Alle voornoemde ontwikkelingen kunnen ingrijpende technische implicaties hebben, indien ze op 
grote schaal worden toegepast. Dit mede gelet op de relatie tussen transportcapaciteit van be-
drijfsmiddelen in het netwerk enerzijds en de weersomstandigheden (omgevingstemperatuur) 
anderzijds. De rol van technisch gericht asset management zal daarom naar verwachting verder 
toenemen. 
 
Tot slot wordt gewezen bij de mogelijke komst van nieuwe grootschalige windparken. Hierbij 
wordt gedoeld op plannen in de buurt van Neeltje Jans (Oosterscheldekering), Tholen en Rilland 
(Kreekrak sluizen). Gelet op de schaalgrootte van deze plannen (met doorgaans een gezamen-
lijk opgesteld vermogen van 10 MW of meer per windpark) dienen deze windparken door middel 
van maatwerk oplossingen te worden aangesloten. Het aangewezen spanningsniveau daarvoor 
is gelijk aan 50 kV of 150 kV. Versterken van lokale infrastructuur is ook een optie maar gaat 
gepaard met zeer hoge investeringen die op geen enkele wijze gedekt worden omdat producen-
ten geen transporttarieven zijn verschuldigd. 
 
Directe aansluiting van windparken op hogere spanningsniveaus betekent echter vrijwel altijd 
dat de kosten van de aansluiting op het netwerk zo hoog worden dat het windproject niet renda-
bel wordt. DNWB heeft daarom gezocht naar alternatieve, passende oplossingen om de markt-
partijen doelmatig te faciliteren. De oplossing is gevonden in het aanbieden van aansluitingen 
door middel van een spanningsniveau van 20 kV. In de hoogspanningsstations Middelburg en 
Rilland is hier al op geanticipeerd door uitbreidingen van het transformatorvermogen te realise-
ren met behulp van zogeheten 150/20/10 kV driewikkeling transformatoren. Op deze wijze is 
een nieuw spanningsniveau binnen deze verdeelstations gerealiseerd. Gelet op lopende proce-
dures met aangeslotenen is het echter de vraag of DNWB deze kosteneffectieve dienstverlening 
kan handhaven. 
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3.3 Capaciteitsknelpunten 

Het beschouwde scenario omvat zeven zichtjaren. Om de hoeveelheid rekenwerk binnen de 
perken te houden, is besloten om slechts drie (in plaats van zeven) jaren in detail te presente-
ren, namelijk de jaren 2008, 2011 en 2014. Dit komt het overzicht en de leesbaarheid van het 
document ten goede. 
 
De koppeling met het Noord-Brabantse 150 kV net vormt een belangrijke schakel om het over-
schot aan opgewekte elektriciteit te exporteren. Overleg met Essent Netwerk B.V. heeft geresul-
teerd in de constatering dat er geen redenen zijn om deze koppeling in de toekomst uit bedrijf te 
nemen. Er is veeleer sprake van een wederzijds belang. Daarom is besloten om het permanent 
uit bedrijf stellen van deze verbinding niet verder te onderzoeken en het permanent in bedrijf zijn 
van de 150 kV koppeling met Noord-Brabant als uitgangspunt te hanteren. 
 
De analyses bestaan vervolgens uit toetsingen zoals beschreven in de artikelen 4.1.4.6, 4.1.4.7 
en 4.1.4.8 van de Netcode. Deze artikelen luiden als volgt: 
 

4.1.4.6 Het netontwerp van hoogspanningsnetten met een spanningsniveau van 110 kV en 
150 kV wordt getoetst aan de hand van de volgende criteria:  
a. Bij een volledig in bedrijf zijnd net moeten de door de aangeslotenen gewenste leverin-
gen dan wel afnamen kunnen worden gerealiseerd onder handhaving van de enkelvoudige 
storingsreserve. Bij een enkelvoudige storing is een onderbreking van maximaal 10 minuten 
met een maximale belasting van 100 MW toegestaan;  
b. Bij het voor onderhoud niet beschikbaar zijn van een willekeurig circuit, dan wel willekeu-
rige transformator, dan wel een willekeurige productie-eenheid kunnen de door de aange-
slotenen gewenste leveringen dan wel afnamen worden gerealiseerd onder handhaving van 
de enkelvoudige storingsreserve. Hierbij hoeft alleen rekening te worden gehouden met de 
als gevolg van de leveringen dan wel afnamen optredende belastingen tijdens de onder-
houdsperiode. Afwijking hiervan is toelaatbaar indien de onderbrekingsduur beperkt blijft tot 
6 uur en 100 MW.  
 
4.1.4.7 Het netontwerp van zowel het 380/220 kV-net als van de 110/150 kV-netten wordt 
bovendien getoetst aan de hand van het volgende criterium: Bij alle belastingstoestanden en 
bij een volledig in bedrijf zijnd net kan, na uitval van een willekeurige productie-eenheid, de 
dan benodigde bedrijfsreserve volledig worden ingezet onder handhaving van de enkelvou-
dige storingsreserve.  
 
4.1.4.8 Het netontwerp wordt getoetst aan de criteria voor de kwaliteit van de netspanning, 
zoals gedefinieerd in hoofdstuk 3 van de Netcode.  

 
Om tot de bepaling van de benodigde transportcapaciteit te komen, is het van belang om ver-
schillende combinaties van het elektriciteitsverbruik enerzijds en de ingezette productie ander-
zijds in de simulaties van het transportnet te betrekken. Omdat de opgestelde productiecapaci-
teit in de provincie Zeeland de maximale belasting ruimschoots overtreft, is er altijd sprake van 
voldoende draaiende productie. Uit ervaring blijkt dat het grootste deel van de tijd de provincie 
Zeeland als netto exporteur van elektriciteit fungeert. De momenten dat er vanuit de rest van 
Nederland elektriciteit naar Zeeland wordt getransporteerd, zijn schaars. 
 
Voor het regionale 150 en 50 kV transportnet betekent dit dat de situatie van minimale belasting 
in Zeeland in combinatie met maximale productie het meest belastende scenario is. Daarnaast 
is na overleg met de beheerder van het landelijke transportnet besloten om nog een andere 
combinatie van productie en belasting door te rekenen, namelijk de situatie van een verminder-
derde productie in combinatie met een maximale belasting in de regio Zeeland. De vermindering 
van de productie is geconcretiseerd door de bijdrage van de kolencentrale in Borssele (ter groot-
te van 406 MW) gelijk aan 0 te veronderstellen. 
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Teneinde op een zorgvuldige manier om te gaan met onzekerheden in de behoefte aan trans-
portcapaciteit, is gerekend met uiteenlopende bedrijfstoestanden voor het scenario ‘Groene re-
volutie’, te weten: 
 

1. Moment van maximale productie in combinatie met een minimale belasting; 
2. Moment van verminderde productie in combinatie met een maximale belasting; 
3. Moment van minimale productie en maximale belasting.  

 
De eerstgenoemde bedrijfstoestand blijkt de meest ‘knellende’ situatie te zijn. Deze bedrijfstoe-
stand blijkt de meeste ‘knellende’ situatie te zijn. Alle geconstateerde capaciteitknelpunten mani-
festeren zich hierbij het op de meest nadrukkelijke wijze. 
 
Bij het vaststellen van de capaciteitsknelpunten is gebruik gemaakt van de volgende toetsings-
criteria: 

• De spanningen in het 150, 50 en 10 kV net mogen tijdens stationaire bedrijfsvoering niet 
stijgen boven 110% van de nominale spanning en niet dalen beneden 90% van de no-
minale spanning; 

• De stroomsterkten in verbindingen in het 150 kV en 50 kV net mogen tijdens stationaire 
bedrijfsvoering niet stijgen boven 100% van hun nominale belastbaarheid. 

 
De voornoemde criteria gelden voor alle bedrijfstoestanden, dus ongeacht een eventuele storing 
aan een naburig bedrijfsmiddel. Daar waar niet aan deze criteria kan worden voldaan, is sprake 
van een capaciteitsknelpunt. 
 
Tabel 3.6 presenteert de bestaande capaciteitsknelpunten. 
 

Jaar Locatie Capaciteitsknelpunt Oorzaak 

Ellewoutsdijk-
Terneuzen 

Tekort aan 150 kV trans-
portcapaciteit 

Defect aan 150 kV waterkabel in 
diepe vaargeul heeft geleid tot 
halvering van de oorspronkelijke 
transportcapaciteit  

Goes de Poel Tekort aan 150/10 kV trans-
formatiecapaciteit 

Uitval naburige transformator 

Oosterland Tekort aan transportcapaci-
teit in het plaatselijke 10 kV 
distributienet 

Toename van WKK vermogens bij 
tuinders in het oosten van Schou-
wen Duiveland  

2007 

Westdorpe Kortstondig tekort aan 
150/50 kV transformatieca-
paciteit 

Uitval naburige transformator 

 
Tabel 3.6 Overzicht van bestaande capaciteitsknelpunten 

 
Het eerste capaciteitsknelpunt in tabel 3.6 is het resultaat van het falen (eind november 2006) 
van een eenfase 150 kV kabel in het uit 1970 daterende tracé. De 150 kV kabels in dit tracé zijn 
in het verleden verscheidene malen gestoord geraakt (gevolgd door reparaties) vanwege anke-
ringen of strandingen van vaartuigen in de Westerschelde dan wel vanwege ander faalgedrag. 
In 2000 is daarom een volledig nieuw circuit aangelegd tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen met 
behulp van kunststof XLPE kabels in hexagonaal verband. Zie afbeelding 3.2. De zes 150 kV 
kabels uit het uit 1970 daterende tracé zijn vervolgens gebundeld tot één nieuw circuit. 



 

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014 – DELTA Netwerkbedrijf B.V. 21 

 

 
 
Afbeelding 3.2 Detailopname van de stervormige configuratie van de 150 V kabels in het circuit 

dat in 2000 is aangelegd tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen 
 
In november 2006 is echter opnieuw een storing opgetreden in één van de zes kabels uit het uit 
1970 daterende tracé. Hierdoor is de transportcapaciteit van dit circuit gehalveerd. Gelet op de 
leeftijd van de kabels, de bodemerosie in de Westerschelde en de risico’s van nieuwe storingen 
is besloten om in 2008 andermaal een volledig nieuw tracé met XLPE kabels (tracé 2008) aan te 
leggen en de oude oliedrukkabels uit het uit 1970 daterende tracé te verwijderen. Alle benodigde 
voorbereidingen qua ontwerp, engineering en vergunningverlening voor het tracé 2008 project 
zijn getroffen in 2007. 
 
Het tweede capaciteitsknelpunt in tabel 3.6 heeft te maken met de groei van het elektriciteits-
verbruik in de omgeving van Goes de Poel. Het derde knelpunt is pas in de loop van 2006 actu-
eel geworden en is veroorzaakt door een explosieve toename van aanvragen ten behoeve van 
kleinschalige Warmte Kracht Koppeling (WKK) installaties (met een vermogen van 2 MW of 
minder) waarvoor het bestaande 10 kV net niet toereikend is. 
 
Het laatste capaciteitsknelpunt in tabel 3.6 is een gevolg van het overhevelen van circa 24 MW 
belasting van een grote industriële aansluiting van de 50 kV installatie in Terneuzen naar de 50 
kV installatie in Westdorpe. Omdat dit knelpunt zeer goed beheersbaar is door middel van de 
aanwezige redundantie in de transformatorcapaciteit ter plaatse, is het tot op heden ondervan-
gen met tijdelijke maatregelen. Zie paragraaf 3.4. De structurele oplossing ervan is gepland in 
2008 door middel van een nieuwe 50 kV schakelinstallatie met een hoger kortsluitvermogen. 
 
Om de toekomstige capaciteitsknelpunten te kunnen vaststellen, zijn gedetailleerde netwerken-
berekeningen uitgevoerd. Hierbij is vanzelfsprekend rekening gehouden met de te verwachten 
wijzigingen in het Zeeuwse transportnet voordat de zichtjaren 2011 en 2014 zich aandienen. De 
belangrijkste wijzigingen zijn: 

• Het elektriciteitsverbruik wijzigt zich in de loop van de tijd conform tabel 3.2; 

• Het opgestelde productievermogen wijzigt zich conform tabel 3.4; 

• In opdracht van de landelijke netbeheerder TenneT TSO B.V. wordt momenteel in Bors-
sele een nieuw 380 kV station gerealiseerd. De verwachting is dat dit station in de loop 
van het planjaar 2008 operationeel is. De aanwezigheid van het nieuwe station is in alle 
netberekeningen verdisconteerd. 

 
De uitkomsten van de verschillende netberekeningen wijzen allemaal uit dat de exporten van 
elektriciteit vanuit de provincie Zeeland zich in de loop van tijd zich zullen gaan concentreren op 
het landelijke 380 kV netwerk. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen aan te wijzen, namelijk: 

• Inbedrijfstelling van een 380 kV station Borssele in 2008; 



 

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014 – DELTA Netwerkbedrijf B.V. 22 

• Nieuwbouw van grootschalig productievermogen in het westen van de provincie Noord-
Brabant. 

 
Vanwege deze ontwikkelingen neemt de nog vrije ruimte in de 380 kV verbinding vanuit de pro-
vincie Zeeland naar de rest van Nederland en België navenant verder af. In sommige gevallen 
heeft dit er al toe geleid dat marktpartijen met ambities om grootschalige elektriciteitsproductie-
capaciteit in Zeeland te bouwen bij nader inzien zijn uitgeweken naar locaties buiten de provincie 
Zeeland. 
 
 Tabel 3.7 presenteert de toekomstige gesignaleerde capaciteitsknelpunten. 
 

Jaar Locatie Capaciteitsknelpunt Oorzaak 

2009 Zierikzee-Tholen-
Kruiningen 

Tekort aan transportcapaci-
teit in 50 kV kabels 

Uitval naburige 50 kV kabel in 
combinatie met veronderstelde 
invoeding van windmolens en 
WKK’s in de regio Tholen 

2010 Borssele-Terneuzen Tekort aan transportcapaci-
teit in 150 kV lijnen en 
daarmee in serie geschakel-
de waterkabels 

Uitval naburig circuit in combinatie 
met veronderstelde invoeding van 
windmolens en WKK’s in de regio 
Zeeuws-Vlaanderen 

2011 Borssele Tekort aan 150/10 kV trans-
formatiecapaciteit 

Uitval naburige transformator in 
combinatie met veronderstelde 
invoeding van windmolens in de 
regio Borssele 

 
Tabel 3.7 Overzicht van toekomstige gesignaleerde capaciteitsknelpunten 

 
 

3.4 Maatregelen 

Deze paragraaf gaat nader in op de vraag op welke manier DNWB maatregelen heeft getroffen 
om de hiervoor gesignaleerde capaciteitsknelpunten op te lossen. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen uitbreidingsinvesteringen enerzijds en vervangingsinvesteringen anderzijds. Zie 
bijlage B.3.  
 
Ellewoutsdijk-Terneuzen 
In 2008 zal een nieuwe 150 kV verbinding worden gerealiseerd tussen Ellewoutsdijk en Terneu-
zen. In de loop van 2007 zijn alle voorbereidingen hiervoor getroffen. Omdat het in het stormsei-
zoen (1 oktober 2007 t/m 31 maart 2008) niet is toegestaan om aan de waterkeringen (dijken) te 
werken, is de uitvoering van dit project gepland in het voorjaar en de zomer van 2008. Verder 
zijn in overleg met de ELSTA-centrale preventievel maatregelen getroffen om de productie van 
deze centrale tijdelijk te reduceren in het geval dat het naburige 150 kV circuit gestoord mocht 
raken. Ook in de onderhoudsplanning wordt hiermee rekening gehouden. 
 
Oosterland 
Om de komst van nieuw WKK vermogen bij tuinders in het oosten van de regio Schouwen Dui-
veland te kunnen faciliteren, is een nieuw 50/10 kV station gepland in de omgeving van Ooster-
land. Dit om omvangrijke investeringen in de 10 kV distributienetten te voorkomen. Na een 
grondige afweging tussen enerzijds nieuwe investeringen in het locale 10 kV netwerk en ander-
zijds het realiseren van een nieuw 50/10 kV station, is uiteindelijk gekozen voor de laatste optie. 
Alle voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn in de loop van 2007 getroffen. De realisatie is ge-
pland in 2008. Hierbij moet worden aangetekend dat het een miljoeneninvestering betreft, waar 
geen dekking tegenover staat vanuit de transporttarieven. 
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Goes de Poel 
De belasting in de omgeving van Goes de Poel is zodanig toegenomen dat de tertiaire 10 kV 
wikkeling van een van de beide 150/50/10 kV transformatoren een beperking is geworden ten 
opzichte van de piekbelasting. De nominale belastbaarheid van de betreffende 10 kV wikkeling 
is gelijk aan 30 MVA. Normaliter wordt de 10 kV belasting gevoed met een aparte 150/10 kV 
transformator met een nominaal vermogen van 40 MVA. In situaties van normale bedrijfsvoering 
is er dus geen sprake van knelpunt. Alleen in de uitzonderlijke situatie dat de 40 MVA transfor-
mator langdurig uit bedrijf is, is er een kans dat dit knelpunt ontstaat. De kans dat de piekbelas-
ting hoger wordt dan 30 MVA is overigens erg klein (orde van grootte van enkele uren per jaar). 
De thermische capaciteit van de 150/50/10 kV transformator is ruimschoots voldoende om kort-
stondige piekbelasting van iets meer dan 30 MVA te kunnen opvangen. Desondanks is er daar-
naast nog een omschakelplan ontwikkeld om in geval van een storing een aantal 10/0,4 kV sta-
tions om te schakelen naar naburige stations. Dit reduceert de piekbelasting in Goes de Poel 
aanmerkelijk. Op korte termijn zijn deze maatregelen ruimschoots toereikend. Voor de langere 
termijn is in 2009 een nieuwe 150/10 kV transformator in Goes de Poel gepland.  
 
Westdorpe 
In Westdorpe zijn drie 150/50 kV transformatoren beschikbaar. Vanwege beperkingen in de 
kortsluitvastheid van de 50 kV installatie in Westdorpe, kunnen er echter slechts twee van de 
drie 150/50 kV transformatoren tegelijkertijd parallel in bedrijf zijn. Eén van de drie transformato-
ren staat dus in reserve. Echter, indien een van twee in parallel bedrijf staande transformatoren 
vanwege een storing uitvalt, is er een kans dat de naburige 150/50 kV transformator kortstondig 
en in geringe mate wordt overbelast. De belasting bedraagt dan circa 110% van de nominale 
belastbaarheid. Door inschakeling van de derde in reserve staande 150/50 kV transformator kan 
dit knelpunt binnen een kwartier worden ondervangen en de afnemers merken hier niets van. 
Vandaar dat deze situatie al jaren wordt geaccepteerd. Omdat de 50 kV schakelinstallatie sterk 
verouderd is en het steeds moeilijker wordt om reserve onderdelen te bemachtigen, is besloten 
om de 50 kV installatie in 2008 te vervangen. Tevens wordt dan een zwaarder uitgevoerde in-
stallatie gekozen, die bestand is tegen hogere kortsluitvermogens. Het resultaat hiervan is dat 
de drie 150/50 kV transformatoren permanent en tegelijk kunnen worden ingeschakeld. Hiermee 
wordt komt ook het knelpunt te vervallen. 
 
Zierikzee-Tholen-Kruiningen 
Indien de nieuwbouwplannen voor windmolens in de omgeving van Tholen worden gerealiseerd, 
ontstaat in de loop van 2009 een transportknelpunt in de 50 kV ringverbinding Zierikzee-Tholen-
Kruiningen. Dit knelpunt treedt slechts op als het naburige 50 kV circuit tussen Zierikzee en het 
toekomstige 50/10 kV station Oosterland buiten bedrijf is in combinatie met een grote hoeveel-
heid invoeding van windenergie. Momenteel zijn uiteenlopende opties in onderzoek om dit knel-
punt tijdig te ondervangen. Een definitieve beslissing wordt begin 2008 verwacht. Ook hier be-
treft het een investering van vele miljoenen in het transportnet, die niet is gedekt wordt vanuit de 
tariefregulering. De mogelijkheid om het knelpunt op te lossen door middel van maatwerkaan-
sluitingen zal daarom hoge ogen gooien. 
  
Borssele-Terneuzen 
In het geval dat alle nieuwbouwplannen voor windmolens en warmtekracht installaties in de om-
geving van Westdorpe worden gerealiseerd, ontstaat in de loop van 2010 een transportknelpunt 
in de 150 kV verbindingen tussen Terneuzen en Borssele. De (n-1) veilige transportcapaciteit 
van zowel de 150 kV waterkabels als die van de daarmee in serie geschakelde lijnen is dan niet 
langer toereikend. Aangezien het beheer van de 150 kV netten met ingang van 1 januari 2008 
aan de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, TenneT TSO B.V., moet worden over-
dragen, wordt dit knelpunt wel gesignaleerd, maar wordt het bedenken en uitvoeren van oplos-
singsrichtingen aan de nieuwe netbeheerder overgelaten. 
 
Borssele 
Indien de nieuwbouwplannen voor windmolens in de omgeving van Borssele worden gereali-
seerd, ontstaat in de loop van 2011 een transportknelpunt in de 150/10 kV transformatiecapaci-
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teit. Een oplossing die dan voor de hand ligt is om conform het bestaande beleid van DNWB 
twee aparte 10 kV schakelinstallaties te realiseren, waarbij de ene schakelinstallatie wordt inge-
richt om veel decentrale opwekking op aan te sluiten en de andere om belastingen te voeden. In 
figuur 3.5 zijn de contouren van de oplossingsrichting schematisch gevisualiseerd. 
 

Invoeding Belasting
 

 
Figuur 3.5 Schematisch overzicht van gangbare aansluitingen van grote hoeveelheden decen-

traal productievermogen 
 
Tabel 3.8 geeft een samenvatting van beoogde oplossingen voor zowel de bestaande als de 
toekomstige capaciteitsknelpunten.  
 

Jaar Locatie Capaciteitsknelpunt Oplossing 

Borssele-Terneuzen Tekort aan 150 kV trans-
portcapaciteit 

Aanleg nieuw 150 kV kabelcircuit 
tussen Ellewoutsdijk en Terneu-
zen 

Oosterland Tekort aan transportcapaci-
teit in het plaatselijke 10 kV 
distributienet 

Nieuwbouw van 50/10 kV station 
Oosterland 

2008 

Westdorpe Kortstondig tekort aan 
150/50 kV transformatieca-
paciteit 

Tijdelijk: Inzet derde reserve 
transformator 
Structureel: Vervanging van 50 kV 
schakelinstallatie Westdorpe zo-
dat drie transformatoren continu 
parallel kunnen worden ingezet 

Tholen-Kruiningen Tekort aan transportcapaci-
teit in 50 kV waterkabel 

Momenteel zijn diverse oplos-
singsrichtingen in onderzoek 

2009 

Goes de Poel Tekort aan 150/10 kV trans-
formatiecapaciteit 

Tijdelijk: Monitoring, zonodig ge-
volgd door omschakeling van be-
lasting in onderliggende 10 kV 
netten 
Structureel: Installatie nieuwe 
150/10 kV transformator 

2010 Borssele-Terneuzen Tekort aan transportcapaci-
teit in 150 kV lijnen en daar-
mee in serie geschakelde 
waterkabels 

In verband met overdracht 150 kV 
netten aan wordt de oplossings-
richting aan TenneT TSO B.V. 
overgelaten 

2011 Borssele Tekort aan 150/10 kV trans-
formatiecapaciteit 

Installatie nieuwe 150/10 kV trans-
formator(en) 

 
Tabel 3.8 Overzicht van beoogde oplossingen voor de capaciteitsknelpunten 
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4 Doeltreffendheid kwaliteitsbeheersing 
 
 
 

 
Dit hoofdstuk geeft invulling aan de artikelen 11e en 11g tot en met 11l uit de “Ministeriële Rege-
ling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas”. In dit hoofdstuk wordt de samenhang en 
consistentie van de verschillende bouwstenen, genoemd in bijlage B, inzichtelijk gemaakt. Zie 
ook artikel 19 van de voornoemde regeling. 
 

 
 

4.1 Algemene beschouwing 

Artikel 11e en 11g tot en met 11l uit de “Ministeriële Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elek-
triciteit en gas” luiden als volgt: 
 

Artikel 11 
In het kwaliteits- en capaciteitsdocument neemt de netbeheerder op: 
e. de vastgestelde risico’s en een afschrift van de uitgevoerde risicoanalyse, bedoeld in arti-
kel 15, tweede lid;  
g. een afschrift van het investeringsplan, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel a;  
h. een afschrift van het onderhoudsplan, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel b;  
i. een afschrift van het plan, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel c;  
j. een afschrift van de monitoringprocedures, bedoeld in artikel 17;  
k. een beschrijving van de componenten van het net, een kwalitatieve beoordeling daarvan 
en de wijzigingen daarin, bedoeld in artikel 17;  
l. een afschrift van de procedure, bedoeld in artikel 18, tweede lid. 

 
Aangezien er in artikel 11 verscheidene keren wordt verwezen naar de artikelen 15, 16, 17 en 
18, worden deze hieronder ter vergroting van de leesbaarheid geciteerd. 
 

Artikel 15 
1. Het kwaliteitsbeheersingssysteem is gericht op de beheersing van de risico’s voor het 
realiseren of in stand houden van de kwaliteit van de transportdienst op korte en lange ter-
mijn die de netbeheerder nastreeft. 
2. De netbeheerder stelt de naar zijn oordeel belangrijkste risico’s vast op basis van een ri-
sicoanalyse. 
3. De netbeheerder stelt vast welke maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging 
naar zijn oordeel in de komende vijftien jaren, met uitzondering van de eerste vijf jaren, moe-
ten worden getroffen voor het realiseren of in stand houden van de door hem nagestreefde 
kwaliteit van de transportdienst. 

 
Artikel 16 
1. De netbeheerder werkt overeenkomstig: 
a. een investeringsplan voor de komende vijf jaren, waarin hij de te plegen investeringen en 
de daarvoor benodigde werkzaamheden beschrijft; 
b. een onderhoudsplan voor de komende vijf jaren, waarin hij het te plegen onderhoud en de 
daarvoor benodigde werkzaamheden beschrijft; 
c. een plan waarin hij beschrijft hoe storingen en onderbrekingen worden opgelost en waarin 
de organisatie van de onderhouds- en storingsdienst wordt beschreven. 
2. In de plannen, bedoeld in het eerste lid, specificeert de netbeheerder de benodigde tijd en 
middelen en licht hij de aanpassingen ten opzichte van het voorgaande plan toe. 
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Artikel 17 
De netbeheerder geeft steeds in de oneven kalenderjaren op basis van een door hem op te 
stellen monitoringprocedure: 
a. een beschrijving van de componenten van het net en een kwalitatieve beoordeling van de 
technische toestand van deze componenten; 
b. de wijzigingen van de toestand van de componenten ten opzichte van het voorafgaande 
jaar. 

 
Artikel 18 
1. De netbeheerder hanteert een bedrijfsmiddelenregister, dat een beschrijving bevat van al-
le leidingen van het net, aangeduid naar locatie, aard, type en overige relevante gegevens. 
2. De netbeheerder maakt gebruik van een procedure die ertoe leidt dat: 
a. het bedrijfsmiddelenregister actueel en compleet is; 
b. uitvoerders van werkzaamheden aan, in of nabij delen van het net tijdig kunnen beschik-
ken over alle geregistreerde gegevens die zij nodig hebben om te voorkomen dat die werk-
zaamheden schade aan het net of onveilige situaties ten gevolge hebben; 
c. uitvoerders van werkzaamheden aan, in of nabij delen van het net gestimuleerd worden 
om beschadigingen aan delen van het net die ontstaan door of worden geconstateerd tij-
dens graafwerkzaamheden, te melden aan de netbeheerder. 

 
In de artikelsgewijze toelichting wordt hierover nog het volgende geschreven. 
 

De DTe verkrijgt naast de passage uit het document waarin de doeltreffendheid van het 
kwaliteitsbeheersingssysteem aannemelijk wordt gemaakt, een beeld van de invulling van 
het systeem en de verschillende onderdelen ervan door de te verstrekken afschriften van 
procedures en plannen. Op een viertal punten dient niet alleen een afschrift van plan of pro-
cedure te worden verstrekt, maar tevens de uitkomsten van de toepassing van de procedure 
of het plan. Dit betreft de risico’s, de lange termijnmaatregelen, de (wijziging in de) toestand 
van het net en de capaciteitsraming. Deze output van het systeem bevat wezenlijke informa-
tie over het net en de toekomst van het net en de netbeheerder. Specifiek voor capaciteit 
gaat het erom dat uit het kwaliteits- en capaciteitsdocument duidelijk naar voren komt welke 
capaciteitsbehoefte wordt verwacht, of de netbeheerder op grond van de geraamde capaci-
teitsbehoefte knelpunten verwacht en hoe de netbeheerder voornemens is en in staat denkt 
te zijn, in de totale behoefte te voorzien en welke rol de eventueel aanwezige knelpunten 
daarin spelen. 

 
Het van kracht worden van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON), waarbij de Minister van 
Economische Zaken tevens heeft aangegeven welke taken de netbeheerder zelf zou moeten 
uitvoeren, heeft geleid tot het project genaamd ‘Herijking DELTA Netbeheer’, met als doelstel-
ling om te komen tot een organisatie die voldoet aan de nieuwe eisen vanuit de WON. De invul-
ling van de resultaten het project zijn momenteel in volle gang. Op korte termijn zullen onderde-
len van DELTA Asset Management aan de DNWB organisatie worden toegevoegd. Ook zal het 
beheer van het 150 kV net inclusief een gedeelte van de bedrijfsvoering per 1 januari 2008 aan 
TenneT TSO B.V. moeten worden overgedragen. Beide onderwerpen hebben een grote impact 
op de omvang en inrichting van de organisatie van DNWB en dien ten gevolge eveneens voor 
het systeem voor beheersing van de kwaliteit van de netbeheerder. 
 
Het kwaliteitsbeheersingssysteem (hierna: KBS) van DNWB is ingericht volgens het concept van 
integraal management en is gebaseerd op de standaard ISO 9001:2000. Het KBS van DNWB is 
bovendien gecertificeerd door Kiwa N.V. De cyclus van integraal management bestaat uit de vijf 
hoofdbestanddelen, welke zijn gevisualiseerd in figuur 4.1. De kern waar het om draait, wordt 
gevormd door continue verbetering. Zoals uit figuur 4.1 kan worden afgeleid, vormt het onder-
deel Risicoanalyse een wezenlijk en onmisbaar onderdeel van het KBS van DNWB. 
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Figuur 4.1 Integraal management conform ISO 9001:2000 
 
Risicoanalyse is één van de schakels in het KBS. Vanuit de risicoanalyse worden potentiële risi-
co’s onderkend en worden benodigde beheersmaatregelen geformuleerd. Deze beheersmaat-
regelen bestaan onder andere uit een investeringsplan voor de komende 5 jaren, een onder-
houdsplan voor de komende 5 jaren en een plan voor het oplossen van storingen en onderbre-
kingen. In bijlage B zijn afschriften (samenvattingen) van deze plannen opgenomen. 
 
Bijlage B geeft daarmee invulling aan de artikelen 11e en 11g tot en met 11l uit de “Ministeriële 
Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas”. Bijlage B is als volgt opgebouwd: 

• Bijlage B.1 bevat een afschrift van de uitgevoerde risicoanalyse; 

• Bijlage B.2 bevat een afschrift van de procedure capaciteitsraming; 

• Bijlage B.3 bevat een afschrift (samenvatting) van het investeringsplan; 

• Bijlage B.4 bevat een afschrift (samenvatting) van het onderhoudsplan, inclusief de 
daaraan ten grondslag liggende monitoring procedures alsook een kwalitatieve beoorde-
ling van de technische toestand van deze componenten en de wijzigingen hierin ten op-
zichte van het voorafgaande jaar; 

• Bijlage B.5 bevat een afschrift van het plan voor het oplossen van storingen en onder-
brekingen; 

• Bijlage B.6 bevat een afschrift van de procedures voor het beheer van het bedrijfsmid-
delenregister en de werkuitvoering in of nabij installaties. 

 
 

4.2 Organisatiestructuur 

Binnen de vernieuwde DNWB organisatie vormt Asset Management een cruciaal en centraal 
onderdeel binnen de organisatie. Hierbij wordt gewerkt volgens het bekende ‘Asset Owner – 
Asset Manager – Service Provider’- model. Dit is in figuur 4.2 gevisualiseerd. 
 



 

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014 – DELTA Netwerkbedrijf B.V. 28 

Asset Owner

Asset Manager

Service Provider
 

 
Figuur 4.2 Inrichting van het Asset Management binnen de vernieuwde DNWB organisatie 

 
Elk van de partijen in figuur 4.2 heeft specifieke taken en verantwoordelijkheden, namelijk: 
 

• De Asset Owner (AO) is verantwoordelijk voor het bepalen van de met de bedrijfsmidde-
len te realiseren doelstellingen. Deze doelstellingen worden geformuleerd in financiële 
en operationele termen, waarbij de belangen van de verschillende stakeholders (aan-
deelhouders, personeel, afnemers) worden betrokken. Binnen DNWB ligt de rol van As-
set Owner bij de directie. 

 

• De Asset Manager (AM) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een efficiënt be-
leid en vertaalt de doelstellingen van de Asset Owner naar uitvoeringsplannen voor de 
Service Provider. Dit vindt plaats met behulp van gestructureerde processen en is ge-
baseerd op risico’s. Soms wordt daarom ook wel gesproken over Risk Based Asset Ma-
nagement (RBAM). De rol van Asset Manager ligt bij de afdeling Asset Management 
binnen DNWB. 

 

• De Service Provider (SP) is verantwoordelijk voor het doelmatig, effectief en veilig uit-
voeren (dus marktconform) van de door Asset Management ontwikkelde en door de As-
set Owner geaccordeerde plannen. De rol van de Service Provider wordt momenteel 
uitgevoerd door DELTA Infra B.V. 

 
Het KBS van DNWB is op advies van DTe in de loop van 2007 ingericht op het nog beter be-
heersen van risico’s. 
 
Binnen het KBS van DNWB worden 11 bedrijfsprocessen onderscheiden. Deze processen zijn 
gebaseerd op de wettelijke bepalingen in de Elektriciteitswet en de Gaswet. Aan elk proces zijn 
een of meerdere kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) gekoppeld met daarbij behorende nor-
men, waaraan de Service Provider minimaal moet voldoen. Ook zijn per proces procesverant-
woordelijke functionarissen benoemd. Tabel 4.1 bevat een volledig overzicht van alle gedefini-
eerde bedrijfsprocessen. 
 
Binnen de vernieuwde DNWB organisatie is naast een afdeling Asset Management een vol-
waardige afdeling Contract Management voorzien. Contract Management heeft tot taak om de 
zogeheten dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de Service Provider te gaan coördine-
ren, bewaken en beheren. Met de Service Provider zijn lange termijn DVO’s afgesloten. Op deze 
manier is een transparante relatie gecreëerd tussen DNWB als opdrachtgever enerzijds en op-
drachtnemer anderzijds. 
 
De afdeling Contract Management bewaakt actief de voortgang en kwaliteit van de uitvoering 
van contracten. Ze maakt daarbij gebruik van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s), toetst op 
normen en voert audits uit met als doel om de Service Providers optimaal aan te sturen. Evalua-
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tie van de contracten met het oog op een mogelijke verlenging en het Europees aanbesteden 
vallen eveneens binnen het takenpakket van de afdeling. De opzet van deze afdeling is een 
rechtstreeks gevolg van het project 'Herijking DELTA Netbeheer'. Hierdoor ontstaan extra coör-
dinerende en overkoepelende mogelijkheden ten aanzien van de aansturing van de processen. 
 

Bedrijfsproces Elektriciteit Gas KPI Norm 

Netten aanleggen ● ● ● ● 
Netten onderhouden ● ● ● ● 
Aansluitingen realiseren ● ● ● ● 
Aansluitingen onderhouden ● ● ● ● 
Aansluitingen afsluiten ● ● ● ● 
Storingen afhandelen ● ● ● ● 
Bedrijfsvoering ● ● ● ● 
Faciliteren van marktprocessen ● ● ● ● 
Financieel beheer ● ● ● ● 
Project Management ● ● ● ● 
Contract beheer ● ● ● ● 

 
Tabel 4.1 Overzicht van gedefinieerde bedrijfsprocessen binnen het KBS van DNWB 

 
In de risico inventarisatie en evaluatie, die in 2007 in meer detail door middel van een aantal 
workshops is uitgevoerd, zijn vervolgens voor de verschillende processen uiteenlopende risico’s 
geïnventariseerd en benoemd. Deze risico’s zijn vastgelegd in een zogenaamd risicoregister. 
Tevens zijn per risico verschillende alternatieve beheersmaatregelen geformuleerd en is per 
risico bepaald welke beheersmaatregelen uiteindelijk zijn gekozen. Voor nadere details betref-
fende de risicoanalyse wordt verwezen naar bijlage B.1. 
 
Daarnaast voorziet het project ‘Herijking DELTA Netbeheer’ in een opzet voor een overlegmo-
del, dat gebaseerd is op een onderscheid naar disciplines op operationeel en management ni-
veau. In de verschillende overlegcirkels hebben medewerkers die direct betrokken zijn bij de 
operationele uitvoering van de uitbestede processen zitting. De medewerkers vanuit de Service 
Provider fungeren als aanspreekpunt (accountmanager) voor de contactpersonen van DNWB. 
Er is vooralsnog gekozen voor een kleinschalige opzet. Het voordeel van deze kleinschaligheid 
is dat de lijnen kort zijn, zodat snel en adequaat kan worden ingespeeld op actuele ontwikkelin-
gen. 
 
Binnen de agendering zal naast de voortgang van het betrokken bedrijfsproces, ook een centra-
le plaats worden ingeruimd voor de financiële en kwaliteitsaspecten (KPI’s) en eventuele verbe-
teracties. Naast controle op de voortgang is ook controle op de geleverde kwaliteit van wezenlijk 
belang. Hiervoor is een zogeheten Balanced Score Card (BSC) opgesteld. Voor de aantoon-
baarheid en naspeurbaarheid wordt een actielijst, met actiehouders en een overzicht van de af-
spraken, gehanteerd.  
 
 

4.3 Risk Based Asset Management 

In de dagelijkse praktijk loopt DNWB voortdurend risico’s. Het is dus zaak om risico’s te identifi-
ceren, inzichtelijk te maken en er op de juiste manier mee om te gaan. Risico’s zijn nooit volledig 
uit te sluiten. Dit impliceert dat DNWB dagelijks risico’s loopt en neemt. Het gaat er om dat dit op 
een verantwoorde manier plaatsvindt en dat risico’s waar mogelijk worden gereduceerd dan wel 
beheerst. Een risicoanalyse is daarbij een geschikt middel. 
 
Vanuit de vigerende wet- en regelgeving wordt verlangd dat de netbeheerders de belangrijkste 
risico’s in beeld brengen en dat ze vaststellen welke risico’s voor de kwaliteit van het transport 
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het zwaarst wegen. Met een risicoanalyse kan bovendien naar derden worden aangetoond dat 
de netbeheerders op een (te) verantwoorde(n) manier met risico’s omgaan. 
 
Een risico is een onzekere gebeurtenis met een negatieve invloed op de belangen van belang-
hebbenden (personeel, aandeelhouders, klanten). Voorbeelden van belangen zijn: veiligheid, 
kwaliteit, prijs, rendement, reputatie. De mate van onzekerheid is uit te drukken in een kans (of-
wel het te verwachten aantal gebeurtenissen per jaar). De mate van negatieve invloed is uit te 
drukken in een effect (ofwel het te verwachten aantal €’s schade per gebeurtenis). Er is bewust 
voor gekozen om aan te sluiten bij de aanpak, die eerder door DNWB is gekozen om met risi-
co’s om te gaan. Dit mede omdat het audit team van DTe de methodiek voor vaststelling van de 
risico’s in de loop van 2007 als acceptabel heeft bestempeld.  
 
In 2004 is voor de bedrijfsmiddelen, die behoren tot de elektriciteitsnetten van DNWB, asset 
management geïntroduceerd. In de loop van de tijd zijn steeds nadrukkelijker relaties gelegd 
met het zogeheten risicomanagement. De kern van risico gebaseerd asset management is een 
gestructureerd proces, waarmee optimalisatie in het beheer van de bedrijfsmiddelen plaatsvindt 
met inachtneming van relevante risico’s. De structuur van deze systematische benadering is 
weergegeven in figuur 4.3. 
 

Beheersmaat-
regelen

Beoordeling,
keuze, budget Implementatie Evaluatie

Inventariseren
& analyse

 
 

Figuur 4.3 Risicoanalyse volgens een gestructureerd proces 
 
De eerste drie onderdelen alsook het laatste onderdeel van de keten in figuur 4.3 zijn belegd 
binnen de afdeling Asset Management. De vierde schakel uit de keten is belegd bij de Service 
Provider. De eerste twee schakels uit de keten hebben geleid tot de inrichting van twee zogehe-
ten risicoregisters: een apart risicoregister voor elektriciteit en een apart risicoregister voor gas. 
Het blikveld van beide registers is gericht op de kwaliteit alsook op de veiligheid van de trans-
portfunctie. In de risicoregisters zijn de relevante risico’s benoemd en is de grootte ervan vast-
gesteld, conform objectieve criteria. Daarnaast zijn voor elk risico de daarbij behorende be-
heersmaatregelen geanalyseerd met als doel om risico’s te beheersen dan wel te reduceren. 
 
DNWB gaat op een pro actieve manier om met risico’s door potentiële risico’s periodiek te iden-
tificeren en voortdurend maatregelen te ondernemen om ongelukken en/of of storingen in de 
transportfunctie te voorkomen. In de komende jaren heeft DNWB de ambitie om op het hoogst 
mogelijke niveau met risico’s om te gaan, dat wil zeggen om het zogeheten generatieve stadium 
te bereiken, waarin de hele organisatie permanent op een bewuste manier met het identificeren 
en verminderen van risico’s bezig is. 
 
De geïdentificeerde risico’s in het risicoregister zijn geclusterd en verdeeld over drie verschillen-
de aandachtsgebieden, te weten: 

• Techniek (assets); 

• Mens en organisatie; 

• Omgeving. 
 
 

4.4 Samenhang tussen de verschillende onderdelen 

De samenhang tussen de verschillende onderdelen van dit kwaltieits- en capaciteitsdocument 
en de inrichting van het kwaliteitsbeheersingssysteem is gevisualiseerd in figuur 4.4. Uit deze 
figuur is af te leiden dat continue verbetering volgens de ISO 9001:2000 centraal staat. Daar-
naast is de taakverdeling tussen de Asset Owner enerzijds en de Service Provider weergegeven 
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in figuur 4.4. De middenlaag wordt voor een belangrijk deel ingevuld door de afdeling Asset Ma-
nagement en voor een ander deel door de afdeling Contract Management.  
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Figuur 4.4 Samenhang tussen de verschillende onderdelen 
 
Achtereenvolgens worden de vijf hoofdelementen in de kwaliteitscirkel op hoofdlijnen toegelicht: 
 
Doel & strategie 
Het bepalen van de bedrijfsdoelstellingen en de strategie wordt gerekend tot de taken en ver-
antwoordelijkheden van de Asset Owner. Deze rol wordt vertegenwoordigd door de directie van 
DNWB. Vanzelfsprekend wordt de directie daarbij geadviseerd en bijgestaan door het midden-
kader en de staf. De inrichting van de organisatie wordt eveneens tot de taakstelling van de As-
set Owner gerekend. Ook de selectie van de methode van kwaliteitsbeheersing en de daarvoor 
benodigde systemen behoort tot het takenpakket van de Asset Owner. Doelstellingen en strate-
gie worden zonodig bijgesteld of aangescherpt op basis van de bevindingen uit management 
review rapportages en op grond van actuele ontwikkelingen in de omgeving. Bij dit laatste kan 
worden gedacht aan wijzigingen in de wet- en regelgeving (Wet Onafhankelijk Netbeheer). 
 
Risicoanalyse & planning 
Risicoanalyses en planningsactiviteiten zijn belegd binnen de afdeling Asset Management. In de 
loop van de tijd zijn steeds meer en nadrukkelijker relaties gelegd met het zogeheten risicoma-
nagement. Met behulp van risico gebaseerd asset management worden afwegingen gemaakt 
tussen het langer gebruik maken van de restlevensduur in combinatie met nauwlettende monito-
ring en onderhoud van bedrijfsmiddelen dan wel het vervangen van bestaande bedrijfsmiddelen. 
Het formuleren en vaststellen van doeltreffende beheersmaatregelen per risico is hierbij essen-
tieel. De beheersmaatregelen zijn vastgelegd in verschillende documenten en procedures, zoals 
een calamiteitenplan, een plan voor het oplossen van storingen en onderbrekingen, monito-
ringsprocedures, een onderhoudsplan voor de komende 5 jaar, een procedure voor de capaci-
teitsraming, een investeringsplan voor de komende 5 jaar en het vastleggen van gestandaardi-
seerde werkmethoden en ervaringen in werkinstructies en bedrijfsnormen. 
 
Uitvoering 
De uitvoering van de voornoemde plannen is belegd bij de Service Provider. Binnen de Service 
Provider zijn verschillende afdelingen actief met werkvoorbereiding, uitvoering en toezicht op de 
werken van aannemers en het oplossen van storingen en onderbrekingen. Ook de uitvoering 
van de operationele taken van de storingswachtdienst is bij de Service Provider belegd. Be-
leidsmatige taken rondom de storingswachtdienst vinden plaats vanuit DNWB. Ook wordt het tot 
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de taak van de Service Provider gerekend om onregelmatigheden in de dagelijkse bedrijfsvoe-
ring te signaleren en daarover te rapporteren. Hierbij kan ook worden gedacht aan het signale-
ren van risico’s, die rechtstreeks aan de beheerder van het risicoregister (binnen de afdeling 
Asset Management) worden gerapporteerd. Hieruit vloeien vervolgens zonodig corrigerende 
maatregelen voort. 
 
Controle & correctie 
Controle activiteiten en het vaststellen van verbetermaatregelen zijn moeilijk aan één afdeling 
toe te schrijven. In feite heeft iedere werknemer binnen de organisatie hierin een eigen verant-
woordelijkheid. Niettemin kan worden gesteld dat vooral de afdelingen Contractbeheer en Asset 
Management hierin een belangrijke rol vervullen. Contract Management richt zich vooral op de 
naleving van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) door de Service Provider. Asset Ma-
nagement richt zich vooral technisch inhoudelijke zaken. De uitkomsten van de monitoringsacti-
viteiten kunnen bijvoorbeeld ertoe leiden dat de onderhoudsrichtlijnen worden aangescherpt (of 
versoepeld) of dat sanering van een bepaald type component wordt geïnitieerd. Vanzelfspre-
kend heeft dit weer consequenties voor de inhoud van de onderhouds- en/of investeringsplan-
nen. Daarnaast wordt elke drie maanden een veiligheidskundige rapportage opgesteld, waarin 
(bijna) ongevallen nauwkeurig worden geanalyseerd. Hieruit vloeien doorgaans verbetermaatre-
gelen uit voort, die leiden tot aanpassingen en actualisering van de werkinstructies. Ook het 
kennisnemen van de rapportages van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) en het anti-
ciperen op signalen van collega netwerkbedrijven worden tot dit onderdeel van de cyclus gere-
kend. 
 
Management Review 
Aan het eind van elk kalenderjaar wordt een zogeheten directiebeoordeling (of Management 
Review) opgesteld. Hierin wordt schriftelijk gerapporteerd over naleving van het kwaliteitsbe-
heersingssysteem. Ook het signaleren van verbeterpunten neemt hier een vaste en belangrijke 
plaats in. De eerste stap bestaat uit het verzamelen van allerlei gegevens, zoals resultaten van 
audits, informatie over het functioneren van de processen, veranderingen in de wetgeving en het 
al of niet behaald zijn van kwaliteits- en veiligheidsdoelstellingen. Vervolgens dienen de gege-
vens te worden omgezet in relevante (stuur)informatie. De daarop volgende stap is de beoorde-
ling aan het begin van ieder kalenderjaar. De directie in de rol van Asset Owner neemt kennis 
van de (stuur)informatie en tracht te ontdekken of er verbanden zijn en/of bepaalde symptomen 
te herleiden zijn tot één of enkele achterliggende oorzaken. Het is hierbij van belang dat vol-
doende tijd wordt besteed aan het analyseren van causale verbanden tussen oorzaken en ge-
volgen. De laatste deelstap is formuleren van nieuwe doelstellingen dan wel het herzien van be-
staande doelstellingen. 
 
Met behulp van de hiervoor geschetste manier van werken ontstaat als het ware een levende 
cirkel van kwaliteitsbeheersing, waarin continue verbetering centraal staat. Het genereren van 
kwaliteitsdoelstellingen, het periodiek uitvoeren van capaciteitsramingen, het periodiek uitvoeren 
van risicoanalyses en het inrichten van een doeltreffend kwaliteitsbeheersingssysteem zijn dus 
geen doelen op zich, maar veeleer uiteenlopende middelen om risico’s te beheersen, de 
organisatie doelmatig te kunnen laten werken en de uiteenlopende activiteiten te structureren. 
Het spreekt daarbij voor zich dat in het kader van continue verbetering de procedures en werk-
wijzen kunnen worden aangepast en bijgestuurd. 
 
 

4.5 Gecertificeerde processen 

DNWB heeft de processen en werkwijzen die nodig zijn voor het beschikbaar houden van de 
door haar beheerde netten en voor het leveren van transportdiensten aan afnemers, vastgelegd 
in een kwaliteitsmanagement systeem. Dit systeem is gecertificeerd op basis van ISO 
9001:2000. Het huidige certificaat is verleend door Kiwa N.V. In bijlage A.4 is een kopie van dit 
certificaat opgenomen. 
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DNWB laat een aantal werkzaamheden uitvoeren door andere bedrijven. Hiertoe zijn zogeheten 
dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) afgesloten. In het kader van de “Ministeriële Regeling 
kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas” gaat het om de volgende dienstverlenende 
activiteiten: 

• DELTA Infra B.V. voert in opdracht van DNWB operationele werkzaamheden uit op het 
gebied van aanleg, monitoring, onderhoud en de storingsafhandeling; 

• DELTA N.V. voert in opdracht van DNWB werkzaamheden uit op het gebied van admi-
nistratieve processen en op het gebied van facturering. 

 
Zowel DELTA N.V., DELTA Infra B.V. en Zebra Gasnetwerk B.V. (de beheerder van de hoge 
druk gastransportleiding tussen Sas van Gent en Klundert), hebben evenals DNWB hun proces-
sen en werkwijzen vastgelegd en gedocumenteerd in een kwaliteitsbeheersingssysteem. Dit 
systeem is eveneens gecertificeerd op basis van ISO 9001:2000. De processen waar de “Minis-
teriële Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas” betrekking op heeft, vallen 
binnen het bereik van dit certificaat. Het certificaat is verleend door Kiwa N.V. 
 
De bevoegdheid om beslissingen te nemen over de netten, over de aansluitingen daarop en het 
transport van energie over de netwerken, ligt bij DNWB. Daarom heeft DNWB bewust gekozen 
voor een eigen kwaliteitsbeheersingssysteem dat los staat van de systemen van DELTA N.V. en 
DELTA Infra B.V. Echter om de processen zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten en 
om zoveel mogelijk dezelfde terminologie en werkwijzen te hanteren, is wel bewust gekozen 
voor dezelfde methodiek, te weten de ISO 9001:2000 methode alsook voor dezelfde instantie, 
die het kwaliteitsbeheersingssysteem certificeert.  
 
In het kwaliteitsbeheersingssysteem van DNWB is beschreven hoe DNWB haar beleid en stra-
tegie vaststelt en hoe op grond hiervan opdrachten aan andere bedrijven worden verstrekt om 
de werkzaamheden. De afspraken met andere partijen hierover zijn vastgelegd in zogeheten 
dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). DELTA N.V. alsook enkele dochterbedrijven van 
DELTA N.V. zijn in dit kader opdrachtnemers van DNWB. In het kwaliteitsbeheersingssysteem 
van de betreffende opdrachtnemers is beschreven hoe de uitvoering van werkzaamheden ver-
loopt. Ten behoeve van sturing op resultaat zijn de processen beschreven. Ter borging van juis-
te en veilige uitvoering van de werkzaamheden bestaat er een geheel van bedrijfsnormen, werk-
instructies en opleidingen. Voor routinematige bedrijfsprocessen, die vanwege de te leveren 
kwaliteit steeds op vergelijkbare wijze dienen te verlopen, zijn procedures opgesteld.  
 
In aansluiting op de ontwikkeling in het denken over kwaliteitssturing wordt het werken met spe-
cifieke procedures zoveel mogelijk beperkt, omdat de praktijk heeft uitgewezen dat sturing en 
borging van kwaliteit hierbij slechts in een beperkt aantal situaties is gediend. Wel speelt wel de 
aantoonbaarheid van de gevolgde werkwijzen nog steeds een belangrijke rol. Deze aantoon-
baarheid wordt echter vaak ingevuld met behulp van andere documenten dan procedures of 
werkinstructies. 
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Bijlage A.1 Definities en gebruikte afkortingen 
 
 
 

Definities 
 
Aantal getroffen afnemers 
De sommatie, per onderbreking, van 1) het aantal afnemers die door de onderbreking zijn ge-
troffen en die zijn aangesloten op het net van de netbeheerder in wiens net de onderbreking 
veroorzaakt is, en 2) het aantal afnemers die door de onderbreking zijn getroffen en die zijn 
aangesloten op onderliggende netvlakken van het net waarin de onderbreking is veroorzaakt die 
door andere netbeheerders worden beheerd. 
 
Aanvangstijdstip onderbreking 
Het moment van ontvangst van de eerste melding van een onderbreking door een afnemer of, 
indien dat eerder is, het moment van vaststelling van de onderbreking door de netbeheerder. 
 
Aanvangstijdstip storing 
Het moment van ontvangst van de eerste melding van een storing of, indien melding niet plaats-
vindt, het moment van vaststelling van de storing door de netbeheerder. 
 
Afnemer 
Een ieder die beschikt over een aansluiting op een net. 
 
Capaciteitsknelpunten 
Netdelen of onderdelen van het net waarvan de capaciteit op enig moment minder bedraagt of 
zal bedragen dan de geraamde behoefte aan capaciteit voor het transport van elektriciteit of 
gas, rekening houdend met de door de netbeheerder gehanteerde marges omtrent nauwkeurig-
heid en onzekerheid. 
 
Kwaliteits- en capaciteitsdocument 
Het document, bedoeld in artikel 21, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 8, tweede 
lid, van de Gaswet. 
 
Onderbreking 
Een onderbreking in het transport van elektriciteit of van gas. 
 
Onderbreking in het transport van elektriciteit 
Een niet-beschikbaarheid van een onderdeel van een net die gepaard gaat met onderbreking 
van de transportdienst bij een of meer afnemers die ten minste vijf seconden duurt. 
 
Tijdstip van beëindiging onderbreking 
Het moment waarop bij alle afnemers het transport van elektriciteit of gas op het oorspronkelijke 
niveau is hervat. 
 
Totale aantal afnemers 
Het totale aantal afnemers die op 1 januari van het jaar waarop de registratie betrekking heeft, 
zijn aangesloten op het net van de netbeheerder of op onderliggende netvlakken die door ande-
re netbeheerders worden beheerd. 
 
Voorziene onderbreking 
Een onderbreking die ten minste drie werkdagen tevoren door de netbeheerder bij de betrokken 
afnemers is aangekondigd. 
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Gebruikte afkortingen  
 
AO 
AM 
BEI-BS 
BLOW 
BSC 
CSC 
CV 
DNWB 
DTe 
DVO 
DWH 
E 
ECN 
EHD 
EN 
ERP 
FMECA 
G 
GA 
GIS 
GSM 
HR 
HRE 
HS 
IRIS 
ISO 
IVB 
KBS 
KCD 
KLIC 
KPI 
kV 
LS 
MS 
MW 
NEN 
NESTOR 
NMa 
OIV 
OvV 
PAS 
PS 
PM 
PQM 
PV 
RBAM 
RC 
SAP 
SDE 
SP 
SVS 
Σ 
 
T 

Asset Owner 
Asset Manager 
Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties, Branche Supplement 
Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie 
Balanced Score Card 
Customer Service Centre 
Centrale Verwarming 
DELTA Netwerkbedrijf B.V. 
Directie Toezicht Energie 
Dienstverleningsovereenkomst 
Datawarehouse 
Elektriciteit 
Energieonderzoek Centrum Nederland 
Extra hoge druk (> 16 bar) 
Europese Norm 
Enterprise Resource Planning 
Failure Mode Effects Criticality Analysis 
Gas 
Het aantal getroffen afnemers 
Gas Insulated Switchgear 
Global System for Mobile communications 
Hoogrendement 
Hoogrendement met elektriciteitsopwekking (micro warmte kracht eenheid) 
Hoogspanning (25 kV en hoger) 
Infra Registratie & Informatie Systeem 
International Standardization Organisation 
Installatie Verantwoordelijke Bedrijfsvoering 
Kwaliteitsbeheersingssysteem 
Kwaliteits- en capaciteitsdocument 
Kabels en Leidingen Informatie Centrum 
Kritische Prestatie Indicator 
Kilovolt (1.000 volt) 
Laagspanning (lager dan 1 kV) 
Middenspanning (1 kV tot 25 kV) 
Megawatt (1.000.000 watt) 
Nederlandse Norm 
Netstoringen registratie 
Nederlandse Mededingingsautoriteit 
Operationeel Installatie Verantwoordelijke 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid 
Power Automation System 
Planned Maintenance 
Project Structure 
Power Quality Monitoring 
Photovoltaic 
Risk Based Asset Management 
Regionaal Centrum 
Systems Applications and Products 
Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie 
Service Provider 
Switch Vacuum System 
Sommatie over alle onderbrekingen van het desbetreffende jaar van registratie 
betreft 
De tijdsduur in minuten die verstrijkt tussen het aanvangstijdstip onderbreking en 
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TA 
TAO 
TDIS 
WON 
XLPE 

het tijdstip van beëindiging onderbreking 
Het totale aantal afnemers 
Toestandsafhankelijk onderhoud 
Transport en Distributie Informatie Systeem 
Wet Onafhankelijk Netbeheer 
Bepaald type kunststof (Cross Linked Poly Ethylene) 
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Bijlage A.2 Streefwaarden kwaliteitsindicatoren 
 
 
 
Bij het bepalen van de streefwaarde voor de kwaliteitsindicatoren is uitgegaan van het resultaat 
over de periode 2000 tot en met 2006. Momenteel worden werkwijzen gehanteerd waarbij een 
efficiënte storingsafhandeling plaatsvindt en er worden geen onaangename verrassingen ten 
aanzien van een kwaliteitsvermindering voorzien. Zie ook paragraaf 2.3.3. De gerealiseerde 
kwaliteitsindicatoren gedurende de afgelopen periode van 7 jaar geven daarom een realistische 
inschatting van de te verwachten resultaten voor de komende jaren. 
 
De gerealiseerde waarden voor de kwaliteitsindicatoren in de afgelopen 7 jaar zijn weergegeven 
in tabel A.2.1 
 

 
Jaar 

Jaarlijkse uitvalduur 
[minuten/jaar] 

Onderbrekingsfrequentie 
[onderbrekingen/jaar] 

Gemiddelde onderbrekings-
duur [minuten/onderbreking] 

2000 51,01 0,60 86 

2001 24,32 0,34 71 

2002 30,89 0,46 67 

2003 24,86 0,30 82 

2004 14,34 0,18 78 

2005 95,20 0,70 136 
2006 27,14 0,92 29 

    
Gemiddeld 38,25 0,50 78 
 

Tabel A.2.1 Gerealiseerde waarden voor de kwaliteitsindicatoren in de afgelopen 7 jaar 
 
In tabel A.2.1 zijn twee storingen verdisconteerd, die een uitval van meer dan 1.000.000 verbrui-
kersminuten tot gevolg hadden. Deze storingen vonden plaats in de jaren 2000 en 2005. De 
waarden die gelden na het buiten beschouwing laten van incidenten zijn weergegeven in tabel 
A.2.2. 
 

 
Jaar 

Jaarlijkse uitvalduur 
[minuten/jaar] 

Onderbrekingsfrequentie 
[onderbrekingen/jaar] 

Gemiddelde onderbrekings-
duur [minuten/onderbreking] 

2000 31,01 0,43 73 

2001 24,32 0,34 71 

2002 30,89 0,46 67 

2003 24,86 0,30 82 

2004 14,34 0,18 78 

2005 29,30 0,64 46 
2006 27,14 0,92 29 

    
Gemiddeld 25,98 0,47 64 
 

Tabel A.2.2 Gerealiseerde waarden voor de kwaliteitsindicatoren in de afgelopen 7 jaar uitge-
zonderd bijdrage van incidenten 

 
Afgezien van het opgetreden incident in 2005 wordt de jaarlijkse uitvalduur grotendeels bepaald 
door onderbrekingen in de middenspanningsnetten (19,77 minuten per jaar). Storingen in hoog- 
en laagspanningsnetten hadden hierin een veel geringer aandeel (2,95 minuten respectievelijk 
3,26 minuten). De jaarlijkse uitvalduur als gevolg van storingen in het hoogspanningsnet is 
(vanwege het geringe aantal onderbrekingen) echter sterk aan jaarlijkse fluctuaties onderhevig. 
Zie bijvoorbeeld figuur 2.1. 
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Op basis van de gerealiseerde resultaten in de afgelopen 7 jaar worden de na te streven kwali-
teitsindicatoren voor de komende jaren vastgesteld, zoals weergegeven in tabel A.2.3. Er wordt 
opgemerkt dat ook in dezen geldt dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden 
voor de toekomst. Daarnaast wordt opgemerkt dat DNWB de ambitie heeft om in de toekomst 
de kwaliteit van de transportfunctie veder te verbeteren. De streefwaarden in tabel A.2.3 zijn 
namelijk (aanmerkelijk) lager dan de genoemde gemiddelde waarden in de tabellen A.2.1 en 
A.2.2. 
 

Nagestreefde kwaliteit elektriciteit HS MS + LS Totaal 

Jaarlijkse uitvalduur [minuten/jaar] 4 21 25 
Gemiddelde onderbrekingsduur [minuten/onderbreking] 30 70 58 
Onderbrekingsfrequentie [onderbrekingen/jaar] 0,13 0,30 0,43 

 
Tabel A.2.3 Streefwaarden voor de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening 
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Bijlage A.3 Geografisch overzicht transportnet DNWB 
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Bijlage A.4 Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat 
 

 
 



Bijlage A.5 Maximale belasting per hoofd verdeelstation 
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Bijlage B.1 Risicoanalyse 
 
 
 
 
1. Inleiding 
Voor het nu en in de toekomst realiseren van het nagestreefde kwaliteitsniveau wordt in deze 
bijlage aangegeven op welke manier DNWB omgaat met relevante risico’s en hoe deze worden 
onderkend en beheerst. De basis wordt gevormd door een risicoanalyse. Hierin is de samen-
hang bepaald tussen risico’s enerzijds en beheersmaatregelen anderzijds. De beheersmaatre-
gelen zijn vastgelegd in verschillende documenten en procedures, zoals een calamiteitenplan, 
een plan voor het oplossen van storingen en onderbrekingen, monitoringsprocedures, een on-
derhoudsplan voor de komende 5 jaar, capaciteitsraming, een investeringsplan voor de komen-
de 5 jaar en het vastleggen van gestandaardiseerde werkmethoden en ervaringen in werkin-
structies. 
 
De methodiek van de risicoanalyse wordt in deze bijlage toegelicht en bestaat uit de beschrijving 
van de uitgangspunten, de methodiek, de identificatie van de risico’s en het vaststellen van de 
belangrijkste risico’s. Tot slot wordt in de evaluatie nagegaan voor welke risico’s er voor de ko-
mende periode nog aanvullende beheersmaatregelen getroffen zullen worden. Deze maatrege-
len zijn als het ware te beschouwen als de bepaling van speerpunten voor de komende twee 
jaren. De beheersmaatregelen die daarmee verbonden zijn, zijn terug te vinden in de verschil-
lende plannen van DNWB. 
 
In de risicoanalyse is gekozen voor een benadering per discipline. Dat wil zeggen dat zowel voor 
de elektriciteitsnetten als voor de gasnetten gescheiden trajecten van de risicoanalyses hebben 
plaatsgevonden. De gevolgde methodiek is weliswaar steeds dezelfde geweest, evenals het 
blikveld of het blikveld (bereik) ervan. 
 
2. Uitgangspunten 
Als het gaat om het beheersen van risico’s (het voorkomen van of het reduceren van de kans op 
ongewenste gebeurtenissen bij het transport van elektriciteit en gas) wordt allereerst opgemerkt 
dat er binnen Nederland een uitgebreid stelstel van normen bestaat. Daarin worden eisen be-
schreven waaraan constructies van gas- en elektriciteitsnetwerken dienen te voldoen. Aan dit 
stelsel van NEN normen liggen uitgebreide risicostudies ten grondslag. Het van toepassing ver-
klaren van deze normen bij het ontwerp en het beheer van bedrijfsmiddelen, die deel uitmaken 
van de gas- en elektriciteitsnetwerken, leidt daarmee vrijwel automatisch tot een hoog kwali-
teitsniveau (lage niet-beschikbaarheid en weinig ongevallen) zoals dit sinds jaren in Nederland 
kan worden waargenomen. 
 
De wetgevende macht (met als toezichthouder de DTe) heeft het stelsel van normen en richtlij-
nen verder aangescherpt door het vaststellen van technische codes (op voorstel van de geza-
menlijke netbeheerders voor elektriciteit en gas). Netbeheerders en infrabedrijven hebben deze 
regelgeving veelal nader uitgewerkt in procedures, werkinstructies en bedrijfsnormen. Ook aan 
aannemers worden strenge eisen gesteld om blijvend te kunnen voldoen aan het hoge kwali-
teitsniveau. Storingen (en ongewenste gebeurtenissen) worden op basis van landelijke afspra-
ken gerapporteerd en studies worden verricht naar trends en achterliggende oorzaken. In voor-
komende gevallen worden passende maatregelen getroffen, bijvoorbeeld in de vorm van het 
vervangen van bepaalde bedrijfsmiddelen van een bepaald fabrikaat of aanscherping van de 
montagerichtlijnen of het wijzigen van de onderhoudsperiodiciteit. 
 
Het blikveld van de risicoanalyse is gericht op twee essentiële aspecten van het netbeheer, na-
melijk: 

• Kwaliteit; 

• Veiligheid. 
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Naast de kwaliteit van het transport over de elektriciteits- en gasnetten is ook de veiligheid van 
personeel en afnemers een cruciale factor. Vandaar dat het aandachtsgebied van de risicoana-
lyse zich niet alleen beperkt tot de kwaliteit (beschikbaarheid) van de transportdienst, maar ten 
opzichte van het voorgaande kwaliteits- en capaciteitsdocument is uitgebreid met het begrip vei-
ligheid. Het veiligheidsaspect speelt vooral in de gassector vanouds een belangrijke rol.  
 
DNWB realiseert zich overigens dat het blikveld van de risicoanalyse eenvoudig kan worden 
uitgebreid met andere aspecten, bijvoorbeeld economie, wettelijkheid en/of reputatie. Toch is 
hier bewust niet voor gekozen vanwege van de volgende argumenten: 

• Het economische aspect wordt direct meegenomen in het kwantificeren van de effecten 
van de risico’s en indirect bij het beoordelen van de alternatieven voor de beheersmaat-
regelen en het kiezen daarvan; 

• Binnen de 11 gedefinieerde bedrijfsprocessen (zie tabel 4.1) is het voldoen aan wettelij-
ke normen al gewaarborgd; 

• Reputatie of imago heeft een nauwe relatie met de aspecten kwaliteit en veiligheid en 
wordt door laatstgenoemde aspecten feitelijk indirect meegenomen. Zodra niet aan de 
kwaliteit of veiligheid wordt voldaan, leidt dit tot reputatieschade van DNWB; 

• Om het blikveld zo transparant mogelijk te houden, is het aandachtsgebeid van de risi-
coanalyse bewust zo eenvoudig mogelijk gehouden. 

 
3. Methode 
De risico-inventarisatie behelst een zogeheten inventarisatie van de belangrijkste risico’s. Hierbij 
is de risicoanalyse breed opgezet. Dat wil zeggen dat er aandacht is gegeven aan drie verschil-
lende aandachtsgebieden, te weten: 

• Techniek; 

• Mens en organisatie; 

• Omgeving. 
 
Elk geïdentificeerd risico is vervolgens gewaardeerd volgens de zogenaamde Prouty-methode. 
Dit betekent dat elk risico wordt uitgedrukt als het product van een kans en een effect, ofwel: 
 
  Risico(score) = Kans(score) × Effect(score) 
 
De risicoscores vormen een solide basis om prioriteiten te stellen ten aanzien van mogelijke be-
heersmaatregelen. Door de beheersingsstrategieën aan de risicomap te koppelen kan worden 
aangegeven welke vrijheidsgraden een netbeheerder heeft om met de risico’s om te gaan. De 
kansen zijn geclassificeerd conform de indeling in tabel B.1.1. De effecten zijn geclassificeerd 
conform tabel B.1.2. 
 

Kans Aantal gebeurtenissen per jaar Score 

Onwaarschijnlijk 
Laag 
Significant 
Hoog 

Minder dan 1 keer per 5 jaar 
Minder dan 1 keer per jaar 

Ongeveer 1 keer per jaar 
Meerdere keren per jaar 

1 
2 
3 
4 

 
Tabel B.1.1 Classificatie van kansen 

 

Effect Financiële schade per gebeurtenis [€] Score 

Zeer laag 
Laag 
Significant 
Hoog 

0 – 250.000 
250.000 – 1.000.000 

1.000.000 – 5.000.000 
≥ 5.000.000 

1 
2 
3 
4 

 
Tabel B.1.2 Classificatie van effecten 
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Figuur B.1.1 toont het resultaat van het combineren van kansen en effecten. Hierdoor ontstaat 
per geïdentificeerd een risicoscore, die geprojecteerd kan worden in een zogeheten risicotabel 
of risicomatrix. Elke cel heeft daarin een risicoscore, variërend van 1 (1×1: zeer klein) tot 16 
(4×4: zeer groot). 

1 2

2 4

3

4 8

6

12

9

6

3

8

16

12

4

Effect

Kans

Elimineren/reduceren

Reduceren/bewaken

Bewaken/accepteren

 
 

Figuur B.1.1 Risicomatrix of -tabel 
 
4. Beoordeling, keuze en budgettering van beheersmaatregelen 
De risico-inventarisatie is bedoeld voor alle activiteiten die de transportdienst betreffen en die op 
een directe of indirecte wijze bijdragen aan de kwaliteit en/of de veiligheid van het transport. 
Door middel van enkele workshops met deskundigen binnen de organisatie van DNWB en de 
Service Provider zijn de belangrijkste risico’s onderkend en geëvalueerd. Ook is voor elk risico 
bepaald of het vooral gevolgen heeft voor de kwaliteit, voor de veiligheid of voor beide voor-
noemde aspecten. Bovendien is voor elk risico nadrukkelijk bepaald aan welk(e) bedrijfspro-
ces(sen) het risico kan worden gekoppeld. Zie tabel 4.1. Het valt hierbij op dat de volgende zes 
van de elf bedrijfsprocessen van grote invloed zijn op de kwaliteit en de veiligheid van de trans-
portfunctie: 

• Netten aanleggen; 

• Netten onderhouden; 

• Aansluitingen realiseren; 

• Aansluitingen onderhouden; 

• Storingen afhandelen; 

• Bedrijfsvoering. 
 
Per risico zijn tot slot verschillende alternatieve beheersmaatregelen onderkend en eveneens 
aan het betreffende risico gekoppeld. Ook is per risico een relatie gelegd naar een of meer 
plannen, die periodiek worden opgesteld dan wel geactualiseerd. Concrete voorbeelden van 
zulke plannen zijn: 

• Calamiteitenplan; 

• Procedure voor de capaciteitsraming (bijlage B.2); 

• Investeringsplan voor de komende 5 jaar (bijlage B.3); 

• Monitoringsprocedures en een onderhoudsplan voor de komende 5 jaar (bijlage B.4); 

• Plan voor het oplossen van storingen en onderbrekingen (bijlage B.5); 

• Vastlegging van gestandaardiseerde werkmethoden en ervaringen in werkinstructies en 
bedrijfsnormen. 

 
De verschillende bijdragen van alle betrokken deskundigen zijn vervolgens geclusterd en ge-
harmoniseerd. Dubbele en min of meer gelijksoortige risico’s zijn onder dezelfde noemer ge-
bracht. Ook zijn de toegekende risicoscores per risico kritisch beoordeeld en in sommige geval-
len nog naar boven of beneden bijgesteld. Het uiteindelijke resultaat van het volledige traject is 
ten slotte vastgelegd in een zogeheten risicoregister. Het risicoregister voor elektriciteit bevat 
momenteel circa 70 uiteenlopende risico’s, onderverdeeld naar: 

• Techniek (assets); 

• Mens & organisatie; 

• Omgeving. 
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Het aandachtgebied van de bedrijfsmiddelen (assets) is bovendien nog onderverdeeld naar: 

• Techniek HS (≥ 25 kV): 
o Transformatoren; 
o Stationsvelden HS; 
o Kabels; 
o Lijnen; 
o Stationsvelden MS; 
o Overig; 

• Techniek MS (1 tot 25 kV): 
o Schakel- en regelstations; 
o Middenspanningsruimten; 
o Kabels; 
o Overig; 

• Techniek LS (< 1 kV): 
o Kabels; 
o Overig. 

 
De mate van detaillering van het risicoregister is van dien aard dat het niet geschikt wordt ge-
acht om de volledige inhoud ervan over te nemen in het onderhavige KCD Elektriciteit 2008-
2014. Per rij in het register komen de navolgende onderwerpen aan de orde: 

• Benaming van het risico; 

• Verwijzing naar één of meerdere bedrijfsprocessen waarop het risico betrekking heeft; 

• Bron (persoon, die het risico heeft geformuleerd); 

• Gevolgen voor kwaliteit en/of de veiligheid; 

• Kansscore (1 tot en met 4): 

• Effectscore (1 tot en met 4); 

• Risicoscore (1 tot en met 16); 

• Beschrijving van de uiteenlopende beheersmaatregelen (alternatieven); 

• Gekozen beheersmaatregelen (keuze van één of meerdere alternatieven); 

• Verwijzing naar document(en) of proces(sen) waarin de gekozen beheersmaatregelen 
zijn geborgd. 

 
5. Implementatie en evaluatie 
Uit de risico-inventarisatie en evaluatie is verder gebleken dat de meeste risico’s in het verleden 
al zijn onderkend en dat daarvoor passende beheersmaatregelen zijn getroffen. Deze beheers-
maatregelen zijn vastgelegd in verschillende documenten, werkinstructies, bedrijfsnormen 
alsook geborgd in de inrichting van de organisatie. Een voorbeeld van een risico dat in het ver-
leden al is onderkend is het aanrakingsgevaar van onder spanning staande delen. Enkele ge-
nomen beheersmaatregelen zijn het installeren van aanraak veilige laagspanningsverdeelrek-
ken, het werken volgens het werkvoorschrift BEI-BS en het promoten van persoonlijke be-
schermingsmiddelen. 
 
Een risico dat recent is ingeperkt, is het voorkomen van inbraak en koperdiefstal op de hoofd 
verdeelstations. Hiertoe worden als pilot op de meest risicovolle locaties zowel bewegingsmel-
ders als bewakingscamera’s aangebracht. Verder wordt hier het personeel buiten de reguliere 
werktijden vergezeld door een surveillant van een bewakingsdienst. 
 
Daarnaast zijn nog enkele risico’s onderkend, die nog niet voldoende zijn geborgd. De daaraan 
gerelateerde beheersmaatregelen krijgen in de komende twee jaar extra aandacht. Een voor-
beeld van een nieuw risico is de introductie van een andere aardingswijze in de 10 kV netten. De 
komende jaren worden gefaseerd de blusspoel-aardingen vervangen door zogeheten impedan-
tieaardingen. Dit in combinatie met een op termijn centraal aangestuurde storingsafhandeling 
zal de nodige aandacht vergen. 
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Vanzelfsprekend zijn met de bovenstaande maatregelen bepaalde investeringen noodzakelijk en 
vereist dit wijzigingen in de exploitatiesfeer. Deze investeringen en operationele maatregelen zijn 
verwerkt in de investeringsplannen en onderhoudsplannen, dan wel voorzien in de inrichting van 
de vernieuwde DNWB organisatie. 
 
Het denken en werken vanuit risico’s zal in de komende jaren steeds meer gestalte gaan krij-
gen. Hierbij kan gedacht worden aan het volgen van extra trainingen op het gebied van risico 
gebaseerd asset management, maar ook aan het jaarlijks herhalen van een workshop op het 
gebied van risicoanalyse. Het spreekt vanzelf dat risico’s, die spontaan door medewerkers wor-
den gesignaleerd altijd gemeld kunnen worden bij de beheerder van het risicoregister, waarna 
zonodig onmiddellijk passende acties worden ondernomen. 
 
Met deze manier van werken wil DNWB zich in de loop van de komende jaren verder ontwikke-
len naar het hoogst haalbare niveau van het omgaan met risico’s. Dit wordt ook wel het genera-
tieve niveau genoemd. In dit stadium is het gehele bedrijf doordrongen van het denken in en het 
omgaan met risico’s. 
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Bijlage B.2 Procedure capaciteitsraming 
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- werkinstructie W-D 52.09 'Projectie en
Bedrijfsvoering MS- en LS-installaties.
- vigerend capaciteitsplan.

- Ministeriële Regeling G/E.
- scenario's en informatie CPB.
- prognose BLOW.
- gegevens Tennet c.q. GTS.
- gegevens inventarisatieronde, verbruik en/of
productie van bestaande en nieuwe
aansluitingen komende 7 jaar.
- RO-plannen.

30.
Verrichten van studie en onderzoek.
toepassen AM-technieken en programmatuur,
zoals:
- Vision - rekenprogramma E.

- DigSilent - rekenprogramma T.

- GASNET - rekenprogramma LD G
- IRENE - rekenprogramma HD G

40.
Opstellen conceptcapaciteitsplan en aanbieden
aan DNWB.

50.
Verificatie door DNWB. Eventuele op- en
aanmerkingen verwerken validatie door DNWB.

60.
Aanbieden van definitief capaiteitsplan aan
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Figuur B.2.1 Procedure opstellen capaciteitsplan 
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Bijlage B.3 Investeringsplan voor de komende 5 jaren 
 
 
 
 
Deze bijlage presenteert een samenvatting van het investeringsplan voor de komende 5 jaren. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen transportactiviteiten enerzijds en distributieactiviteiten 
anderzijds. Dit heeft een organisatorische achtergrond. Er wordt in de praktijk namelijk onder-
scheid gemaakt in een afdeling Transport en een afdeling Distributie. 
 
De transportactiviteiten behelzen werkzaamheden aan alle bedrijfsmiddelen met een span-
ningsniveau van 150 en 50 kV. Ook vallen ook de zogeheten 10 kV hoofd verdeelinrichtingen in 
de (1)50 kV stations onder de transportactiviteiten. Alle andere bedrijfsmiddelen vanaf de eind-
sluitingen in de 10 kV hoofd verdeelinrichtingen tot en met de huisaansluitingen, worden tot de 
distributieactiviteiten gerekend. 
 
Voor het totale pakket aan investeringen en vervangingen in de transport- en distributienetten is 
jaarlijks een budget gereserveerd. Een en ander is weergegeven in tabel B.3.1.  
 

Soort investering Eenheid 2008 2009 2010 2011 2012 

Uitbreidingen 1.000 € 22.845 23.078 23.539 24.010 24.490 
Vervangingen 1.000 € 50.910 14.897 15.194 15.498 15.808 

 
Tabel B.3.1 Investeringsoverzicht transport- en distributienetten 

 
In tabel B.3.1 valt op dat voor het jaar 2008 een aanzienlijke hoeveelheid vervangingsinvesterin-
gen is opgenomen. Dit heeft te maken met de vervanging van de 150 kV kabels in de Wester-
schelde tussen Terneuzen en Ellewoutsdijk. Zie ook paragraaf 3.3. Formeel wordt het beheer 
van het 150 kV netwerk per 1 januari 2008 aan TenneT TSO B.V. overgedragen en berust de 
verantwoordelijkheid hiervoor bij TenneT TSO B.V. Omdat het jaar 2008 een overgangsjaar is, 
zijn de betreffende vervangingsinvestering toch opgenomen in tabel B.3.1. Deze uitzondering is 
overigens alleen voor 2008 gemaakt, maar niet meer voor de jaren daarna.  
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1. Investeringsplan Transport (150 en 50 kV net) 
In het investeringsplan Transport wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende bedrijfsmidde-
len: 

1. Transformatoren; 
2. Stationsvelden HS; 
3. Hoogspanningskabels; 
4. Stationsvelden MS; 
5. Hoogspanningslijnen; 
6. Overig. 

 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen uitbreidingsinvesteringen enerzijds en vervangingsinves-
teringen anderzijds. Een en ander is nader gespecificeerd in de tabellen B.3.2 en B.3.3. 
 

Transport (≥ 25kV) Eenheid 2008 2009 2010 2011 2012 
Transformatoren stuks 2 3 0 2 0 
Stationsvelden HS stuks 5 3 3 2 0 
Hoogspanningskabels km 0 50 23,5 0 0 
Stationsvelden MS stuks 25 18 11 0 1 
Hoogspanningslijnen km 0 0 0 0 0 
Overig stuks 0 0 0 0 0 

 
Tabel B.3.2 Uitbreidingsinvesteringen transportnet 

 
Bij tabel B.3.2 worden de volgende opmerkingen geplaatst (zie ook paragraaf 3.4): 

• In 2008 wordt in de omgeving van Oosterland een nieuw 50/10 kV hoofd verdeelstation 
gebouwd. Dit station bestaat uit vijf stationsvelden HS, twee transformatoren en 14 sta-
tionsvelden MS. Daarnaast worden in 2008 nog 11 andere stationsvelden MS in andere 
verdeelstations gerealiseerd. 

• In 2009 is de nieuwe 150/10 kV transformator in Goes de Poel gepland. Dit vergt van-
zelfsprekend ook een extra stationsveld HS en 10 stationsvelden MS. Dit knelpunt is 
ook al in het voorgaande “Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteitsnetten 2006-
2012” vermeld. Gelet op de aard en omvang van dit knelpunt, is anticipatie hierop in 
2009 ruimschoots op tijd. Voor andere details wordt verwezen naar paragraaf 3.4. Ver-
der zijn er in 2009 nog 8 stationsvelden MS gepland in Middelburg. 

• Tevens zijn in 2009 twee nieuwe 150/50 kV transformatoren, twee stationsvelden HS en 
50 km hoogspanningskabel gepland voor het oplossen van het capaciteitsknelpunt in de 
ring Zierikzee-Tholen-Kruiningen. De aanleiding voor deze maatregel is de nieuwbouw-
plannen voor windmolens in de omgeving van Tholen. Omdat deze plannen nog niet 
concreet zijn, is het investeringsbudget voor deze maatregel niet in het investeringsplan 
opgenomen. Dit betreft een miljoeneninvestering betreft, waar geen dekking tegenover 
staat vanuit de transporttarieven. 

• In 2010 is de uitbreiding van transportcapaciteit tussen Terneuzen en Borssele gepland. 
De maatregel bestaat uit het realiseren van een derde 150 kV Westerscheldekruising en 
een extra kabeltracé tot aan station Goes de Poel. Ook hiervoor geld dat de nieuw-
bouwplannen betreffende windmolens en warmtekracht installaties nog niet concreet 
zijn en de maatregel daarom niet als investeringsbudget in het investeringsplan is opge-
nomen. 

• Voorts worden voor 2010 uitbreidingen van diverse hoofd verdeelstations met in totaal 
11 stationsvelden MS voorzien. 

• In 2011 is uitbreiding van station Borssele voorzien met twee nieuwe stationsvelden HS 
en twee extra 150/10 kV transformatoren. Evenals bij de vorige uitbreidingsprojecten 
geldt ook hier dat nieuwbouwplannen voor windmolens en warmte krachtinstallaties nog 
niet concreet zijn en het investeringsbudget vooralsnog niet in het investeringsplan is 
opgenomen. 
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Transport (≥ 25 kV) Eenheid 2008 2009 2010 2011 2012 
HS schakelinstallaties 
 - primair 
 - secundair (PAS) 

 
stuks 
stuks 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
0 
1 

 
0 
1 

 
0 
1 

Transformatoren stuks 0 0 0 0 0 
Stationsvelden HS 
 - primair  
 - secundair 

 
stuks 
stuks 

 
17 
24 

 
7 

28 

 
6 

23 

 
0 

15 

 
8 
4 

Hoogspanningskabels 
 - 150 kV kabels 
 - 50 kV kabels 

 
km 
km 

 
7,16 
1,17 

 
1 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

Stationsvelden MS 
 - primair 
 - secundair 

 
stuks 
stuks 

 
24 
19 

 
0 

18 

 
0 

18 

 
0 

16 

 
23 
0 

Hoogspanningslijnen km 0 32,3 0 0 0 
Overig 
 - toonfrequent installaties 
 - halfstarre aardingen 

 
stuks 
stuks 

 
6 
1 

 
0 
8 

 
0 
8 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
Tabel B.3.3 Vervangingsinvesteringen transportnet 

 
Bij tabel B.3.3 worden de volgende opmerkingen geplaatst (zie ook paragraaf 3.4): 

• In 2008 is een nieuwe 150 kV kabel tussen Terneuzen en Ellewoutsdijk gepland. De tra-
céafstand bedraagt 7,16 km. 

• Het realiseren van halfstarre aardingen in plaats van zogeheten blusspoelaardingen in 
de 10 kV netten is gespreid gepland over de jaren 2008 tot en met 2010. De verwach-
ting is dat hiermee het aantal complexe storingen kan worden verminderd en dat de 
jaarlijkse uitvalduur ermee kan worden verbeterd. Voor nadere details wordt verwezen 
naar paragraaf 2.2. 

• In 2008 zal circa 1,17 km 50 kV kabel in de omgeving van Westdorpe worden vervan-
gen. De aanleiding hiervoor is het bereiken van het maximale transportvermogen van de 
50 kV kabel ter plaatse van de kanaalkruising nabij het station Westdorpe.  

• De vervanging van de oude 50 kV schakelinstallatie in Westdorpe is gepland voor 2008. 
Het gaat hierbij om een vervanging van 15 stuks 50 kV velden. De nieuwe installatie 
wordt uitgerust met 17 velden. Met deze vervangingsinvestering wordt tevens het capa-
citeitsknelpunt in de 150/50 kV transformatorcapaciteit in Westdorpe structureel opge-
lost. Dit knelpunt is al in het voorgaande “Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektrici-
teitsnetten 2006-2012” geconstateerd. Gelet op het karakter en de omvang van dit knel-
punt, is anticipatie hierop in 2008 ruimschoots op tijd. Voor nadere details wordt verwe-
zen naar paragraaf 3.4. 

• In 2009 wordt de vervanging voorzien van de geleiders tussen de stations Borssele en 
Goes de Poel enerzijds en Middelburg anderzijds door bundelgeleiders. Dit om het kort-
sluitvermogen in Middelburg te verhogen en de kans op sympathetic inrush verschijnse-
len te verkleinen. Gezien de specifieke aard van dit probleem is nader onderzoek nood-
zakelijk. Het investeringsbudget is vooralsnog niet meegenomen in het investeringsplan. 

• In 2012 is de vervanging van 23 stationsvelden MS gepland. De aanleiding hiervoor is 
de afnemende beschikbaarheid van reservecomponenten alsook ondersteuning vanuit 
de leveranciers. De installatie verkeert weliswaar in redelijk tot goede conditie, maar is 
in 2012 vanuit technisch oogpunt gezien verouderd. 
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2. Investeringsplan Distributie (10 en 0,4 kV netten) 
In het investeringsplan Distributie wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende bedrijfsmid-
delen: 

1. Middenspanningsruimten (1 tot 25 kV); 
2. Schakel- en regelstations (1 tot 25 kV); 
3. Middenspanningskabels (1 tot 25 kV); 
4. Middenspanning overig (1 tot 25 kV); 
5. Laagspanningskabels (< 1 kV); 
6. Laagspanning overig (laagspanningskasten < 1 kV). 

 
Ook hier is onderscheid gemaakt tussen uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen. 
Een en ander is nader gespecificeerd in de tabellen B.3.4 en B.3.5. Er zijn geen noemenswaar-
dige verschillen ten opzichte van het voorgaande “Kwaliteits- en capaciteitsdocument 2006-
2012”. 
 

Distributie (< 25 kV) Eenheid 2008 2009 2010 2011 2012 

MS ruimten stuks 46 41 42 40 40 
MS schakel- en regelstations 
  - volledig nieuw (aantal installaties) 
  - stations met velduitbreiding (aantal installaties) 

 
stuks 
stuks 

1 
0 

1 
1 

1 
1 

0 
1 

0 
2 

MS kabels km 61 74 38 42 37 
MS Overig: 10/10 kV regeltransformator stuks 0 0 0 0 1 
LS kabels 

- distributiekabels 
- aansluitkabels 

 
km 
km 

 
73 
10 

 
73 
10 

 
73 
10 

 
73 
10 

 
73 
10 

LS Overig: laagspanningskasten stuks 6 6 6 6 6 
 

Tabel B.3.4 Uitbreidingsinvesteringen distributienetten 
 

Distributie (< 25 kV) Eenheid 2008 2009 2010 2011 2012 

MS ruimten stuks 0 2 0 0 0 
MS schakel- en regelstations 
  - volledig nieuw (aantal installaties) 

 
stuks 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

MS kabels km 25 22 34 23 14 
MS Overig: 10/10 kV regeltransformator stuks 0 0 0 0 0 
LS kabels 

- distributiekabels 
 

km 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
LS Overig: laagspanningskasten stuks 87 87 87 87 87 

 
Tabel B.3.5 Vervangingsinvesteringen distributienetten 

 
Uit tabel B.3.5 kan worden afgeleid dat tijdens de komende periode er jaarlijks een volledige 
vervanging van een MS schakel- en regelstation op de planning staat. Deze stations bevatten 
oudere schakelinstallaties van het fabrikaat Coq. De nieuwe schakelinstallaties worden per veld 
voorzien van afstandsbediening, beveiligingsrelais met foutplaatslokalisatie en verbruiksmeter 
met intervaldata. 
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Het opstellen van het meerjarige investerings- en onderhoudsplan verloopt volgens de procedu-
re, zoals gevisualiseerd in figuur B.3.1. 
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samenwerking met service provider  SP
(Distributie, Transport, Meterdienst, TCN).
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Verrichten van studie en opderzoek. Toepassen

van AM-technieken / rekenprogrammatuur

waarnodig in samenwerking met SP.

40.
Investeringen noodzakelijk.

80.
Uitvoeren van financiële toets in samenwerking

met afdeling Control.

90.
Opstellen onderhoudsplan.

opstellen
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opstellen plannen

ja

nee

70

80 90

100

50.

Bijstellen functioneel ontwerp RFC (Request for

Change) en begroting.

60.

Bijstellen onderhoudsstrategie.

70.
Input nieuwe financiële randvoorwaarden.

100.

Bijdrage aan het IT-projectplan en Meerjarig

Investerings- en Onderhoudsplan aanbieden
aan afdeling Kwaliteit- en Proces Management,

resp. afdeling Control.

 
Figuur B.3.1 Procedure opstellen meerjarig investerings- en onderhoudsplan 
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Bijlage B.4 Onderhoudsplan voor de komende 5 jaren 
 
 
 
Deze bijlage presenteert een samenvatting van het onderhoudsplan voor de komende 5 jaren, 
zoals dit wordt gehanteerd door DNWB. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen transportac-
tiviteiten enerzijds en distributieactiviteiten anderzijds. Dit heeft een organisatorische achter-
grond. In de dagelijkse praktijk wordt namelijk onderscheid gemaakt in een afdeling Transport 
en een afdeling Distributie. 
 
De transportactiviteiten behelzen werkzaamheden aan alle bedrijfsmiddelen met een span-
ningsniveau van 150 en 50 kV. Ook vallen de zogeheten 10 kV hoofd verdeelinrichtingen in de 
(1)50 kV stations onder de beheersactiviteiten van de afdeling Transport. Alle andere bedrijfs-
middelen (vanaf de eindsluitingen in de 10 kV hoofd verdeelinrichtingen tot en met de huisaan-
sluitingen) worden gerekend tot de beheersactiviteiten van de afdeling Distributie. 
 
Aangezien de volgende drie onderwerpen: 

• Beschrijving van de componenten van het net en een kwalitatieve beoordeling van de 
technische toestand van deze componenten en de wijzigingen hierin ten opzichte van 
het voorafgaande jaar; 

• Monitoringsprocedures; 

• Onderhoudsplan; 
 
veel met elkaar van doen hebben, zijn deze drie afzonderlijk genoemde onderwerpen geïnte-
greerd in één onderhoudsplan. Aan de hand van een beschrijving van de componenten worden 
de monitoringsprocedures beschreven. De toepassing van de monitoringsprocedures leidt ver-
volgens tot een kwalitatieve beoordeling van de technische toestand van deze componenten. De 
resultaten van de monitoring worden in ERP-software verwerkt. Hierbij staat ERP voor Enterpri-
se Resource Planning. Dit resulteert uiteindelijk in het plannen van de onderhoudswerkzaamhe-
den. Met andere woorden: de voornoemde drie afzonderlijke aspecten vormen in feite een sa-
menhangend en onlosmakelijk drieluik binnen de organisatie van DNWB. 
 
Voor het totale pakket aan onderhoudswerkzaamheden in de transport- en distributienetten is 
jaarlijks een onderhoudsbudget noodzakelijk. Een en ander is weergegeven in tabel B.4.1. 
 

 Eenheid 2008 2009 2010 2011 2012 

Onderhoudsbudget 1.000 € 31.910 33.131 34.373 30.692 30.931 

 
Tabel B.4.1 Budgettering onderhoudsactiviteiten in de transport- en distributienetten 
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1. Onderhoudsplan Transport (150 en 50 kV net) 
In het onderhoudsplan Transport wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende bedrijfsmidde-
len: 

1. Transformatoren; 
2. Stationsvelden HS; 
3. Hoogspanningskabels; 
4. Stationsvelden MS; 
5. Hoogspanningslijnen; 
6. Overig. 

 
Voor het onderhoud in het 150 kV en 50 kV transportnet wordt in de jaarplannen onderscheid 
gemaakt in de volgende onderhoudsactiviteiten: 

1. Monitoringswerkzaamheden; 
2. Reguliere periodieke onderhoudswerkzaamheden; 
3. Oliebemonstering ten behoeve van olieanalyse; 
4. Toestandsafhankelijk onderhoud / schilderwerk; 
5. Uitvoeren van metingen; 
6. Functioneel testen; 
7. Controleren van schakeltijden; 
8. Onderhoud aan secundaire installaties; 
9. Bewaking spanningskwaliteit (zie ook paragraaf 2.6 in bijlage B.4); 
10. Afhandeling van storingsmeldingen (zie bijlage B.5). 

 

In tabel B.4.2 is in één overzicht weergegeven welke onderhoudsactiviteiten voor welke be-

drijfsmiddelen worden toegepast. 

 

Component Aantal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Transformatoren 44 stuks ● ● ● ●  ●  ●  ● 

Stationsvelden HS 171 stuks ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Hoogspanningskabels 230 km ● ● ● ● ●     ● 

Stationsvelden MS 465 stuks ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

Hoogspanningslijnen 323 km ● ●  ●      ● 

Overig (o.a. blusspoelen) (23 stuks) ● ● ● ● ● ●  ●  ● 
 

Tabel B.4.2 Verdeling van verschillende onderhoudsactiviteiten over de bedrijfsmiddelen  
 
Per bedrijfsmiddelencategorie wordt hieronder een beknopte uitwerking gegeven van de toe-
stand van de componenten en de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en frequenties. 
 
1.1 Transformatoren 
DNWB beheert in totaal 44 vermogenstransformatoren. Zie bijlage A.3. Deze hebben verschil-
lende vermogens, variërend van 28 MVA tot en met 120 MVA. In tabel B.4.3 is de leeftijdsverde-
ling van alle transformatoren weergegeven. De technische toestand van de transformatoren is 
als goed tot uitstekend te betitelen. 
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Periode Aantal 

2000 – heden 6 

1990 – 1999 12 

1980 – 1989 8 

1970 – 1979 12 

1960 – 1969 6 

Voor 1960 0 

Totaal 44 

 
Tabel B.4.3 Leeftijdsverdeling van transformatoren 

 
Jaarlijks worden de reguliere periodieke onderhoudswerkzaamheden gecombineerd met visuele 
inspecties. Het reguliere onderhoud heeft voornamelijk betrekking op mechanische componen-
ten. Visuele inspecties worden uitgevoerd met betrekking tot controle op signaleringen, olielek-
kage en olieniveaus, eventuele beschadigingen aan het verfsysteem, controle van kasten op 
vervuiling en waterdichtheid, controle van eindsluitingen verbindingen en doorvoerisolatoren, 
controle van aardingsaansluitingen en inwendige inspectie van diverse componenten. Voor een 
beoordeling van de toestand van vermogenstransformatoren worden oliemonsters genomen. 
Indien inspecties daartoe aanleiding geven, wordt aanvullend onderhoud aan de transformato-
ren uitgevoerd. 
 
Een praktisch voorbeeld in het hieronder staande kader geeft aan op welke manier DNWB anti-
cipeert op risico’s op storingen in bepaalde typen transformatoren. Er wordt opgemerkt dat dit 
risico ook in de risicoanalyse is meegenomen en een plaats inneemt in het risicoregister. 
 

Risico van asbreuk van de regelschakelaar 
In Nederland hebben zich enkele storingen aan regelschakelaars van één bepaald type 
voorgedaan. Uit onderzoek is gebleken dat steeds de aandrijfstang was gebroken. Indien 
zich een dergelijke storing voordoet, betekent dit een grote gevolgschade aan de regelscha-
kelaar en in het uiterste geval het verloren gaan van de gehele transformator. 
 
Om vast te stellen wat de exacte oorzaak van de storing is en welke maatregelen er moge-
lijk zijn om deze storing in de toekomst te voorkomen, is onder leiding van de stichting 
Ksandr een ervaringsplatform rond de regelschakelaars van dit bepaalde type opgericht. 
Hierin hebben vertegenwoordigers vanuit diverse netbeheerders, het advies- en ingenieurs-
bureau KEMA alsook de leverancier van dit type transformatoren zitting. Het resultaat hier-
van is dat in de komende periode modificaties worden uitgevoerd voor alle betreffende re-
gelschakelaars. 

 
1.2 Stationsvelden HS 
DNWB beheert tien 150 kV stations alsook tien 50 kV stations. Hier zijn ook de zogeheten over-
gangsstations bij inbegrepen. Zie ook bijlage A.3. Het oudste station dateert uit de jaren 50. Dit 
betreft de 50 kV schakelinstallatie in Westdorpe. Deze installatie zal in 2008 worden vervangen 
door een nieuw exemplaar vanwege verschillende redenen. In tabel B.4.4 is de leeftijdsverdeling 
van alle schakelstations weergegeven. De technische toestand van alle stations wordt als goed 
tot uitstekend betiteld. In de tien 150 kV stations bevinden zich 91 stationsvelden

3
. In de tien 50 

                                                      
3
 In 12 van de 91 velden bevindt zich geen vermogenschakelaar. Dit betreft 4 stuks zogeheten overgangsstations, 

waarin een lijn overgaat in een waterkabel en 8 stuks velden voor 150 kV blusspoelen. 
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kV stations bevinden zich 80 stationsvelden
4
. Bij elkaar opgeteld gaat het dus om 171 stations-

velden. 
 

Periode 150 kV 50 kV 

2000 – heden 2 0 

1990 – 1999 1 1 

1980 – 1989 1 2 

1970 – 1979 4 5 

1960 – 1969 2 1 

Voor 1960 0 1 

Totaal 10 10 

 
Tabel B.4.4 Leeftijdsverdeling van de 150 en 50 kV stations 

 
Eens per twee jaar vindt onderhoud aan 50 kV en 150 kV hoogspanningsvelden plaats. Hierbij 
wordt het onderhoud van diverse componenten gecombineerd ten behoeve van een efficiënte 
onderhoudsstrategie. Dit betreft onder andere vermogensschakelaars, scheiders en aarders, 
stroom- en spanningstransformatoren, overspanningsafleiders en secundaire apparatuur. Het 
reguliere onderhoud heeft voornamelijk betrekking op mechanische componenten. Het reguliere 
periodieke onderhoud wordt gecombineerd met visuele inspecties. Voorts wordt bij oliegevulde 
schakelinstallaties de olie bemonsterd en worden doorslagmetingen verricht. Ook vinden contro-
lemetingen plaats met betrekking tot overgangsweerstanden, contactdruk en eens in de vier jaar 
worden van de aarders en scheiders stroomtijd karakteristieken opgenomen. Vermogensscha-
kelaars worden op basis van schakelfrequentie en in overleg met de fabrikant gereviseerd. In-
dien inspecties daartoe aanleiding geven, wordt aanvullend onderhoud aan de installaties uitge-
voerd. 
 
Een praktisch voorbeeld van een recente vervangingsinvestering is de nieuwe 150 kV schakel-
installatie in Vlissingen. Dit vanwege een toenemende onderhoudsbehoefte van de installatie en 
doordat het steeds moeilijker werd om reserve componenten te bemachtigen. Er wordt opge-
merkt dat risico’s van schaarsheid in reservecomponenten ook in de risicoanalyse is onderkend 
en een plaats inneemt in het risicoregister. 
 

Vervanging 150 kV schakelinstallatie Vlissingen in 2006 
De 150 kV schakelinstallatie in Vlissingen dateerde uit 1966 en is in 2006 vervangen door 
een moderne GIS installatie. Hierbij staat GIS voor Gas Insulated Switchgear. De installatie 
is samen met de benodigde secundaire installaties in een nieuwe hal geïnstalleerd. Tevens 
zijn de bestaande transformatorcellen bouwkundig aangepast en gerenoveerd. Verder is de 
netconfiguratie geoptimaliseerd door middel van een koppeling tussen beide 150 kV lijnen 
Vlissingen-Goes en Vlissingen-Borssele. Een gedeelte van de lijn Vlissingen-Goes kon hier-
door worden verwijderd c.q. worden verkabeld. 

 
1.3 Hoogspanningskabels 
DNWB beheert in totaal circa 33 km 150 kV kabel en ruim 197 km 50 kV kabel. Zie ook bijlage 
A.3.De oudste kabels dateren uit de periode voor 1960. De jongste kabels dateren uit de periode 
na 2000. In tabel B.4.5 is de leeftijdsverdeling van alle kabels op basis van de zogeheten circuit-
lengte weergegeven. De technische toestand van de kabels kan als goed tot uitstekend worden 
betiteld. 

                                                      
4
 In 4 van de 80 velden bevindt zich geen vermogenschakelaar. Dit betreft de zogeheten overgangsstations, waarin 

een landkabel overgaat in een waterkabel. 
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Periode 150 kV 50 kV 

2000 – heden 14.772 6.066 

1990 – 1999 1.328 3.217 

1980 – 1989 0.498 12.328 

1970 – 1979 14.446 61.542 

1960 – 1969 1.954 75.181 

Voor 1960 0 38.981 

Totaal 32.997 197.315 

 
Tabel B.4.5 Leeftijdsverdeling van 150 en 50 kV kabel op basis van circuitlengte in meter 

 
Jaarlijks vindt regulier periodiek onderhoud aan 150 en 50 kV kabels plaats, voornamelijk op 
basis van visuele inspectie. Het regulier onderhoud heeft betrekking op het onderhouden van 
vegetatie rondom kabelborden en manometerkasten, het uitvoeren van een manteltest ter plaat-
se van zogeheten cross-bonding putten alsook het verrichten van metingen aan kathodische 
beschermingen. 
 
De waterkabels in de Oosterschelde en de Westerschelde krijgen speciale aandacht ten aan-
zien van peilingen en het vaststellen van benodigde bestortingen. Periodiek worden de kabeltra-
cés geïnspecteerd met behulp van een hovercraft. Tevens worden peilingen uitgevoerd, waarbij 
de zanddekking van de kabels wordt gecontroleerd. Voor de oliedruk kabelverbindingen worden 
maandelijks de drukken opgenomen en gerapporteerd. Indien inspecties daartoe aanleiding ge-
ven, wordt aanvullend onderhoud aan de hoogspanningskabels uitgevoerd. 
 
1.4 Stationsvelden MS 
DNWB beheert in totaal 435 stuks 10 kV velden met 465 schakelaars (30 reserveschakelaars, 
die hoofdzakelijk bestemd zijn ten behoeve van omrijden ten behoeve van omschakelingen) in 
de 150 en 50 kV hoofd verdeelstations. In tabel B.4.6 is de leeftijdsverdeling van alle 10 kV vel-
den in de 150 en 50 kV hoofd verdeelstations weergegeven. De technische toestand van de 
meeste velden wordt als goed tot uitstekend betiteld. Van 24 schakelaars moet de conditie als 
matig worden betiteld. Deze zullen op korte termijn worden vervangen. De conditie van 23 vel-
den van een zogeheten 10 kV Coq installatie kan als redelijk worden betiteld. Deze installatie zal 
op langere termijn (circa 2012) worden vervangen. 
 

Periode Aantal 

2000 – heden 133 

1990 – 1999 124 

1980 – 1989 56 

1970 – 1979 93 

1960 – 1969 59 

Voor 1960 0 

Totaal 465 

 
Tabel B.4.6 Leeftijdsverdeling van de 10 kV velden (schakelaars) in de 150 en 50 kV hoofd ver-

deelstations 
 
Eens per twee jaar vindt regulier periodiek onderhoud plaats aan 10 kV middenspanningsvelden 
in de 10 kV hoofd verdeelstations. Dit onderhoud bestaat uit het inspecteren en onderhouden 
van de installaties en de daarmee verbonden beveiligingen. Visuele controle van de midden-
spanningsvelden heeft voornamelijk betrekking op mechanische onderdelen, zoals controle van 
motoraandrijvingen, schakelstiften van scheiders en olieniveaus. Elke twee jaar worden de be-
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veiligingen getest en met de schakelaars geschakeld. Indien inspecties daartoe aanleiding ge-
ven, wordt aanvullend onderhoud aan de installaties uitgevoerd. 
 
Een praktisch voorbeeld in het hieronder staande kader geeft aan op welke manier DNWB in de 
afgelopen jaren is omgegaan met vervangingsinvesteringen ten aanzien van 10 kV velden in 
hoofd verdeelstations. 
 

Vervanging van oliearme 10 kV schakelaars in hoofd verdeelstations 
De bestaande 10 kV oliearme schakelaars in de hoofd verdeelstations Westdorpe, Middel-
burg, Goes de Poel en Oostburg waren aan veroudering onderhevig en vertoonden in toe-
nemende mate gebreken in de vorm van lekkages. Onderdelen voor deze schakelaars wa-
ren niet meer verkrijgbaar bij de leverancier en reservemateriaal was nog slechts beperkt 
voorhanden. Door een grote storing in Middelburg in 2000 is destijds een verhoogde priori-
teit toegekend aan het vervangen van al deze schakelaars. De schakelaars in de hoofd ver-
deelstations Westdorpe, Middelburg en Goes de Poel zijn inmiddels vervangen. De vervan-
ging in Oostburg is in 2008 gepland. 

 
1.5 Hoogspanningslijnen 
DNWB beheert in totaal circa 291 km 150 kV lijn en ongeveer 32 km 50 kV lijn. Zie ook bijlage 
A.3. De lijnen dateren uit de periode voor 1960. In tabel B.4.7 is de leeftijdsverdeling van alle 
lijnen op basis van circuitlengte weergegeven. De technische toestand van de lijnen is als goed 
tot uitstekend beoordeeld. 
 

Periode 150 kV 50 kV 

2000 – heden 967 0 

1990 – 1999 0 0 

1980 – 1989 1.933 0 

1970 – 1979 137.124 5.537 

1960 – 1969 130.164 22.999 

Voor 1960 20.507 3.316 

Totaal 290.695 31.850 

 
Tabel B.4.7 Leeftijdsverdeling van 150 en 50 kV lijn op basis van circuitlengte in meter 

 
De onderhoudsconcepten voor de 50 kV en 150 kV lijnen zijn identiek. Het reguliere, periodieke 
onderhoud heeft voornamelijk betrekking op visuele inspectie. Jaarlijks wordt een visuele in-
spectie uitgevoerd waarbij de masten worden gecontroleerd, alsook de armaturen en de lijnvel-
den. Voorts wordt de te rooien vegetatie vastgesteld

5
. Eenzelfde soort inspectie vindt bovendien 

jaarlijks plaats met behulp van een helikoptervlucht. Indien inspecties daartoe aanleiding geven, 
wordt aanvullend onderhoud aan de hoogspanningslijnen uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan 
het bijwerken van het verfsysteem, het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden of het uitwisselen 
van armaturen voor een bepaald tracé. 
 
Het onderstaande kader illustreert de manier waarop DNWB in de afgelopen jaren is omgegaan 
met het aanbrengen van zogenaamde klim- en valbeveiligingssystemen in de hoogspannings-
masten. Dit ter verbetering van de veiligheid van het personeel. 

                                                      
5
 Er wordt opgemerkt dat het risico de aanwas van vegetatie onder lijnen als risico in de risicoanalyse is meegenomen 

en onderdeel uitmaakt van het risicoregister. 
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Valbeveiligingen in hoogspanningsmasten 
De Arbeidsinspectie heeft geëist dat vanaf 1 januari 2002 alle hoogspanningsmasten voor-
zien moeten worden van een permanent klim- en valbeveiligingssysteem. In landelijk ver-
band is binnen de zogeheten Expertgroep Transport Netten (ETN) gekozen voor een lande-
lijk uniform systeem. De valbeveiligingssystemen zijn aangebracht in de periode 2002 tot en 
met 2007. Dankzij deze installaties kan het personeel voortaan aangelijnd klimmen en da-
len. 

 
1.6 Overig 
Voorts is er nog een grote verscheidenheid van componenten en onderdelen te noemen, waar 
inspecties en onderhoud aan worden verricht. Er wordt volstaan met een opsomming van een 
aantal belangrijke onderwerpen, te weten: 

• Onderhoud aan 150 kV condensatorbanken; 

• Onderhoud aan 10 kV toon frequent installaties; 

• Inspectie en onderhoud van telecommunicatie apparatuur; 

• Controle en keuren van gereedschappen, hulpmiddelen en veiligheidsvoorzieningen; 

• Uitvoeren van civiel onderhoud aan gebouwen en afrasteringen bij de hoofd verdeelsta-
tions; 

• Periodiek onderhoud aan accubatterijen; 

• Periodiek onderhoud aan blusspoelen, zoals regulier onderhoud, visuele inspecties, 
olieanalyses en functioneel testen; 

• Periodiek onderhoud aan noodstroomvoorzieningen, zoals het uitvoeren van onder-
houdsbeurten, olie verversen, proefdraaien en het meten van stromen en spanningen 
van de startaccu’s. 

 
Een praktisch voorbeeld in het hieronder staande kader illustreert hoe DNWB invulling geeft aan 
resultaten van monitoringswerkzaamheden, bijvoorbeeld na zogeheten olieanalyses.  
 

Vervangingsinvestering in een extra 150 kV blusspoel 
De resultaten van een routinematige olieanalyse van een 150 kV blusspoel waren de aanlei-
ding voor een vermoeden dat er in de blusspoel een hotspot aanwezig was. Na deze consta-
tering is de blusspoel meteen uit bedrijf genomen. Een tweede olieanalyse bevestigde het 
vermoeden. De blusspoel is vervolgens eerst ter plaatse nader geïnspecteerd. Toen hier 
niets uit naar voren kwam, is de blusspoel op transport gesteld naar de fabrikant en daar 
nader onderzocht. Ook hier was echter geen defect te constateren. Reparatie was daarom 
niet mogelijk. Een vervangende 150 kV blusspoel is vervolgens bedrijfsgereed gemaakt en 
in het 150 kV station Middelburg ingezet. 
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2. Onderhoudsplan Distributie (10 en 0,4 kV netten) 
In het onderhoudsplan Distributie wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende bedrijfsmid-
delen: 

1. Middenspanningsruimten (1 tot 25 kV); 
2. Schakel- en regelstations (1 tot 25 kV); 
3. Middenspanningskabels (1 tot 25 kV); 
4. Laagspanningskabels (< 1 kV); 
5. Laagspanningskasten en -regelaars (< 1 kV). 

 
Voor het onderhoud in de 10 en 0,4 kV distributienetten wordt in de jaarplannen onderscheid 
gemaakt in de volgende onderhoudsactiviteiten: 

1. Onderhoud middenspanningsruimten; 
2. Onderhoud schakel- en regelstations; 
3. Opname van de piekbelasting; 
4. Kabeldiagnose metingen; 
5. Onderhoud laagspanningskasten en –regelaars; 
6. Bewaking spanningskwaliteit; 
7. Afhandeling van storingen (zie bijlage B.5). 

 
In tabel B.4.8 is aangegeven welke onderhoudsactiviteiten voor welke bedrijfsmiddelen worden 
toegepast. 

 

Component Aantal 1 2 3 4 5 6 7 

Middenspanningsruimten 3.588 stuks ●  ●   ● ● 

Schakel- en regelstations 53 stuks  ● ●   ● ● 

Middenspanningskabels 3.843 km    ●   ● 

Laagspanningskabels 5.642 km       ● 

Laagspanningskasten en -regelaars 3.994 stuks     ● ● ● 

 
Tabel B.4.8 Verdeling van verschillende onderhoudsactiviteiten over de bedrijfsmiddelen  

 
Per bedrijfsmiddelencategorie wordt hieronder een beknopte uitwerking gegeven van de toe-
stand van de componenten en de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en frequenties. 
 
2.1 Onderhoud middenspanningsruimten 
Het onderhoud aan middenspanningsruimten wordt toestandsafhankelijk uitgevoerd op basis 
van inspecties (monitoring). Hier is in 2001 mee begonnen met behulp van een eigen onder-
houdssysteem. Inmiddels is dit systeem sinds 2003 geïntegreerd in het softwarepakket SAP 
PM. SAP is een ERP systeem, waarbij ERP staat voor Enterprise Resource Planning. 
 
Het moment van een inspectie is vastgelegd binnen SAP en is afhankelijk van het inspectie-
interval. Dit inspectie-interval wordt aangepast door SAP (of handmatig) indien de inspectiere-
sultaten hiervoor aanleiding geven. Dit gebeurt na het evalueren van de opgenomen inspectie-
punten. De werkorders voor de uit te voeren inspecties worden automatisch door SAP inge-
pland. 
 
Na het evalueren wordt er een conditie toegekend aan de betreffende middenspanningsruimte. 
Er worden 4 condities onderscheiden, waarbij ‘1’ de beste conditie is en ‘4’ de minst goede con-
ditie. Voor een middenspanningsruimte met een transformator resulteert dit in een inspectie-
interval van respectievelijk 10, 6, 3 en 1 jaar. Voor een middenspanningsruimte zonder trans-
formator (de zogenaamde 10 kV kasten) resulteert dit in een inspectie-interval van respectieve-
lijk 4, 3, 2 en 1 jaar. Aangezien deze bedrijfsmiddelen van oudsher meer onderhoud nodig heb-
ben, is gekozen voor lagere inspectie-intervallen. 
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Medio september 2007 zijn er in totaal sinds 2001 ongeveer 4.600 inspecties uitgevoerd. Omdat 
de totale populatie bestaat uit ruim 3.500 middenspanningsruimten, betekent dit dat er ongeveer 
1.000 stations inmiddels voor de tweede keer zijn geïnspecteerd. Hierbij moet weliswaar worden 
opgemerkt dat een aantal onderhoudsgevoelige middenspanningsruimten al drie maal of zelfs 
nog meer keren zijn geïnspecteerd. 
 
De status van de verschillende condities is in tabel B.4.9 weergegeven. Hierbij moet vermeld 
worden dat een station dat bijvoorbeeld als conditie de waardering ‘3’ heeft gekregen dit ook 
gedurende drie jaar zo blijft, omdat de volgende inspectie pas na drie jaar wordt uitgevoerd, ter-
wijl het noodzakelijke onderhoud dan al lang is uitgevoerd. Tevens komt het voor dat een station 
met de conditie ‘4’ compleet vernieuwd wordt, waarbij een volgende inspectie pas een aantal 
jaren later plaatsvindt. 
 

Conditie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

‘1’ 0,8 1,0 1,3 1,4 1,5 2,1 3,7 
‘2’ 57,9 57,3 57,2 57,2 56,7 66,1 68,0 
‘3’ 31,8 37,7 37,5 36,5 36,2 28,0 26,2 
‘4’ 9,6 4,0 4,0 4,9 5,6 3,7 2,0 

 
Tabel B.4.9 Gemeten condities van middenspanningsruimten in percentages van de populatie 

 
Uit tabel B.4.9 is af te leiden dat het percentage middenspanningsruimten met de beste conditie 
‘1’ is gestegen van 0,8 % in 2001 naar 3,7 % in 2007. Ook is er een dalende tendens waar-
neembaar van het aantal middenspanningsruimten met de conditie ‘4’ (van 9,6% in 2001 naar 
2,0 procent in 2007). De verwachting is dat deze trends zich nog een aantal jaren voorzetten, 
voordat er stabilisatie optreedt. 
 
De beoordeling conditie ‘4’ wordt gebruikt als de 10 kV kabel eindsluitingen bijna leeg staan, er 
veel kruipsporen op de 10 kV schakelinstallatie (Magnefix) aanwezig zijn of als een dak van een 
betreedbare ruimte lekt. De gebreken van een middenspanningsruimte met een conditie ‘4’ wor-
den snel na de inspectie opgelost. Een conditie ‘4’ houdt in dat er na 1 jaar een volgende inspec-
tie wordt uitgevoerd.  
 
Gemiddeld worden er per middenspanningsruimte 37 inspectiepunten opgenomen. Deze in-
spectiepunten worden vanaf 2007 via de tabletcomputer van de inspecteur ingevoerd. Op een 
later tijdstip worden alle ingevoerde inspectiegegevens geëvalueerd. Indien onderhoud nodig is, 
dan worden hiervoor automatisch meldingen aangemaakt. Deze meldingen worden later in een 
werkorder omgezet met als doel het benodigde onderhoud in te plannen en uit te (laten) voeren. 
Na het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden, wordt de werkorder gereed gemeld. 
 
In de distributienetten van DNWB komen al ongeveer 15 jaar geen zogenaamde ‘open syste-
men’ meer voor in de middenspanning. Vanaf 1960 zijn de eerste Magnefix installaties geplaatst 
in de zogenaamde compact stations. Dit betekent dan ook dat de oudste middenspanningsin-
stallaties uit 1960 dateren. Van de eerste generatie compact stations (Lahmeyer) die vanaf 1965 
zijn geplaatst, worden er elk jaar enkele vervangen. De materialen die nog goed zijn worden als 
reserve gebruikt. Sinds vorig jaar wordt er aan ongeveer 90 stations per jaar een gedegen schil-
derbeurt gegeven. In totaal heeft DNWB ongeveer 600 stuks van dit type compact stations, 
waarvan het bouwjaar ongeveer varieert van 1965 tot en met 1980. 
 
Het zogenaamde groenonderhoud bij middenspanningsruimten wordt niet toestandsafhankelijk 
uitgevoerd. Dit gebeurt 1 of 2 keer per jaar afhankelijk van de plaatselijke situatie. Onder groen-
onderhoud wordt verstaan het verwijderen van onkruid en het snoeien van struiken. Tevens 
wordt indien nodig aandacht besteed aan het straatwerk rondom het station. 
 
2.2 Onderhoud schakel- en regelstations 
Omdat DNWB de afgelopen 10 jaar 80% van de installaties in schakel- en regelstations heeft 
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vernieuwd, kan gesteld worden dat de conditie van deze installaties goed is. Het onderhoud aan 
schakel- en regelstations gebeurt op periodieke basis. De schakel- en regelstations worden 
tweejaarlijks geïnspecteerd. Hierbij worden de beveiligingen alsook de schakelaars getest. In-
dien de resultaten daartoe aanleiding geven, wordt aanvullend onderhoud aan de schakelinstal-
latie uitgevoerd. Daarnaast wordt elk jaar het station schoongemaakt, worden de zogeheten ka-
bel eindsluitingen gecontroleerd en de vegetatie rondom de schakel- en regelstations onderhou-
den. In 2007 is een aanvang gemaakt met registratie van de inspectiegegevens van deze be-
drijfsmiddelen in SAP. Dit om de overstap mogelijk te maken naar dezelfde systematiek, zoals 
die al gehanteerd voor de middenspanningsruimten.  
 
Nieuwe schakelinstallaties zijn van het type SVS, welke de eerste 10 jaar onderhoudsarm zijn, 
en daarna elke 5 jaar onderhoud verlangen. Met het vernieuwen van de schakelinstallaties zijn 
eveneens de beveiligingen vernieuwd. Deze elektronische beveiligingen zijn ook minder onder-
houdsgevoelig dan de oude mechanische beveiligingen. De nieuwe beveiligingen worden ook 
gebruikt voor de afstandbediening en het bepalen van de foutafstand in het geval van uitschake-
ling bij een storing. 
 
In 2007 en in de komende jaren zullen er nog een aantal oudere 10 kV installaties (Coq) worden 
vernieuwd. Zie ook paragraaf 2.3.3. Een praktisch voorbeeld van recente vervangingsinvesterin-
gen is weergegeven in het onderstaande kader. 
 

Sanering 10 kV schakelinstallaties 
In het afgelopen decennium is ongeveer 80 % van de schakelinstallaties in de schakelstati-
ons vervangen. Dit had te maken met invoering van zogeheten driefasige beveiligingen 
alsook met de invoering van afstandsbediening en de toenemende onderhoudsbehoefte. 
Ook kwam het in sommige gevallen voor dat bepaalde installaties niet meer voldeden aan 
de geldende normen. 

 
2.3 Opname van de piekbelasting 
Twee keer per jaar worden alle middenspanningsruimten bezocht om de zogeheten piekbelas-
ting en verbruiksgegevens van de 10/0,4 kV transformatoren te registreren. Deze gegevens 
worden ingevoerd in het bedrijfsmiddelenregistratiesysteem en worden gebruikt om de trans-
formatoren te bewaken en om netberekeningen voor de middenspanningsnetten uit te kunnen 
voeren. Zie ook onderdeel 2.4.Tijdens deze opnameronden vindt tegelijkertijd een visuele in-
spectie plaats. Zie onderdeel 2.1. 
 
2.4 Kabeldiagnose metingen 
Gezien de resultaten uit de storingsregistratie NESTOR kan gesteld worden dat de conditie van 
het kabelnet van DNWB op hetzelfde acceptabele niveau blijft als jaren geleden. Dit is zeker het 
geval als ook rekening wordt gehouden met het feit dat de omvang van het kabelnet ieder jaar 
toeneemt. Er wordt monitoring toegepast op alle vanuit de schakel- en hoofd verdeelstations 
vertrekkende middenspanningskabels. Dit gebeurt door middel van zogeheten 15 minuten me-
tingen. Deze waarden worden centraal in een geautomatiseerd systeem (MV90) opgeslagen. 
Vanuit dit systeem kunnen de gegevens nader worden geanalyseerd en toegepast. Met dit sys-
teem kan snel inzicht verkregen worden in de maximale belasting van een heel gebied met als 
doel het zogeheten N-1 criterium in de middenspanningsnetten te kunnen borgen. Het maximum 
van alle 15 minuten waarden van elke uitgaande 10 kV kabel wordt opgeslagen in het bedrijfs-
middelenregistratiesysteem. 
 
Ook de maxima van alle 15 minuten waarden van de transformatorstations (verkregen via op-
name van de piekbelasting, zie onderdeel 2.3) worden opgeslagen in het bedrijfsmiddelenregi-
stratiesysteem. Deze waarden worden net als de gegevens van de 10 kV kabels geïmporteerd 
in het netberekeningsprogramma Vision. Met Vision worden alle 10 kV netwerken jaarlijks door-
gerekend en worden de belastingen afgestemd op de belastingen die gemeten worden in de 
schakel- en hoofd verdeelstations. Indien de belastinggegevens daartoe aanleiding geven, wordt 
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een investering gedaan en het knelpunt opgelost. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het 
te verwachten accres van het elektriciteitsverbruik en de komst van eventuele nieuwe afnemers. 
 
Tevens worden er elk jaar enkele tientallen belangrijke middenspanningskabels doorgemeten 
met de 0,1 Hz en/of andere meettechnieken. De resultaten daarvan zijn echter vooralsnog niet 
eenduidig en bovendien zijn de kosten van dergelijke metingen hoog. Een nieuwe ontwikkeling 
is de zogeheten ‘partial discharge online’ meting, waarbij de kabel continu (dus in bedrijf) wordt 
doorgemeten. In de komende tijd gaat DNWB hiervan een aantal proefopstellingen plaatsen, 
vooral met als doel om hier ervaring mee op te doen. 
 
De legdata van middenspanningskabels worden bijgehouden vanaf 1992. Vanaf 1992 is er in 
totaal ongeveer 1.000 km tracélengte aan middenspanningskabel aangelegd. Dit betreft dus 
meer dan 25% van de in totaal ruim 3.800 km middenspanningskabel binnen het voorzienings-
gebied van DNWB. 
 
2.5 Onderhoud laagspanningskasten en -regelaars 
Omdat laagspanningskasten zelden tot storingen hebben geleid, was er in het verleden geen 
structureel onderhoud aan deze bedrijfsmiddelen. De conditie van oude plaatstalen laagspan-
ningskasten van voor 1975 is matig. De conditie van nieuwere kunststof laagspanningskasten 
die vanaf 1975 zijn geplaatst, is goed. Het onderhoud aan de laagspanningskasten vindt elke vijf 
jaar plaats door middel van monitoring. In 2006 is begonnen met het inspecteren van alle 
plaatstalen laagspanningskasten, omdat deze de hoogste leeftijd hebben, en mede doordat de 
stalen uitvoering een risicofactor is. Begin 2008 zijn alle plaatstalen kasten geïnspecteerd. 
Indien de resultaten van de inspecties daartoe aanleiding geven, wordt aanvullend onderhoud 
aan de installaties uitgevoerd, worden de kasten vernieuwd, of wordt de kast verwijderd. Vanaf 
2008 zijn de kunststof laagspanningskasten aan de beurt om geïnspecteerd te worden. 
 
In de praktijk wordt 10 à 15% van de plaatstalen kasten vervangen door een nieuwe roestvrij 
stalen laagspanningskast. De gegevens van de inspecties zijn in eerste instantie op papier vast-
gelegd, maar worden vanaf 2007 ook in SAP ingevoerd. Hiermee wordt eenzelfde systematiek 
gerealiseerd als bij de middenspanningsruimten. 
 
Omstreeks 1975 is DNWB begonnen met het toepassen van kunststof laagspanningskasten. In 
totaal is ongeveer 50% van de laagspanningskasten van kunststof. Dit komt overeen met onge-
veer 2.000 stuks. Dit betekent dat er ook ongeveer 2.000 stalen laagspanningskasten zijn. Zie 
tabel B.4.8. 
 
DNWB heeft ongeveer 30 laagspanningsregelaars, die meestal worden ingezet in uitgestrekte 
landelijke laagspanningsnetten. Deze componenten dateren uit 1970 tot en met 1985. Er worden 
geen nieuwe laagspanningsregelaars meer aangeschaft. Wel worden de regelaars van nieuwe 
(regel)printplaten voorzien. Bij verzwaringen van klanten wordt een laagspanningsregelaar 
meestal vervangen door een middenspanningsruimte. Inmiddels zijn alle laagspanningsrege-
laars geïnspecteerd en is het aanvullende onderhoud uitgevoerd. Inspecties worden driejaarlijks 
(dus periodiek) uitgevoerd. 
 
2.6 Bewaking spanningskwaliteit 
DNWB neemt deel aan het zogeheten landelijke PQM project. Hierbij staat PQM voor Power 
Quality Monitoring. Met behulp van dit project wordt op basis van metingen jaarlijks inzicht ver-
kregen in de spanningskwaliteit van de Nederlandse elektriciteitsnetten. De resultaten van deze 
metingen worden vergeleken met de nationale kwaliteitseisen, zoals omschreven in de Netcode. 
De gezamenlijke rapportage wordt jaarlijks aan DTe aangeboden. 
 
Binnen het PQM project worden drie netvlakken onderscheiden, te weten: 
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• Laagspanning (< 1 kV); 

• Middenspanning (1 tot 35 kV); 

• Hoogspanning (35 tot en met 150 kV). 
 
Voor de netvlakken van midden- en laagspanningsniveau worden de meetlocaties vastgesteld 
door middel van een willekeurige selectie van postcodegebieden (jaarlijks landelijk minimaal 50 
locaties per netvlak). Voor de hoogspanningsmetingen wordt gebruik gemaakt van een perma-
nent meetsysteem, dat op 20 locaties in Nederland operationeel is. Op twee locaties in het 
Zeeuwse transportnet wordt de spanningskwaliteit continu bewaakt. Op basis van de (individue-
le) meetresultaten worden eventuele vervolgacties uitgezet. 
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Bijlage B.5 Plan voor het oplossen van storingen en onder-
brekingen 

 
 
DNWB heeft voor het beheer van de elektriciteitsnetten een dienstverleningsovereenkomst 
(DVO) afgesloten met DELTA Infra B.V. Uitvoeringstaken, zoals het opzetten en inrichten van 
een onderhouds- en storingsdienst maken onderdeel uit van deze dienstverleningsovereen-
komst. 
 
1. Algemeen 
Bij de aanpak en afhandeling van een storing in het elektriciteitsnet is het van belang op welk 
moment in welk netvlak de storing optreedt. Vanuit het Regionaal Centrum (RC) te Middelburg 
worden de 150, 50 en 10 kV netten 24 uur per dag bewaakt. Alarmmeldingen vanuit de installa-
ties zoals een over- of onderschrijding van de spanning in een station, een eventuele overbelas-
ting of uitval van een component, worden direct naar het RC doorgezonden, zodat adequate 
actie kan worden ondernomen. De 150 en 50 kV hoogspanningsinstallaties kunnen centraal en 
op afstand, dus vanuit het RC, worden bediend zodat in geval van storing direct door de dienst-
doende bedrijfsvoerders kan worden ingegrepen. In figuur B.5.1 is een en ander schematisch 
weergegeven. 
 
In de 10 kV netten zijn vrijwel alle schakelstations uitgerust met afstandsbediening. Deze functi-
onaliteit zal in de naaste toekomst nog worden uitgebreid, zodat een verdere uitbouw van de 
centrale bediening en een snellere afhandeling van storingen mogelijk wordt. 
 
Naast de signalering van storingen en onderbrekingen vanuit de installaties in de netwerken, 
worden een groot aantal storingen gemeld door aangeslotenen op het laagspanningsnet. In de 
meeste gevallen gaat het om individuele storingen. In sommige gevallen kan het echter ook een 
netstoring betreffen, wanneer er meerdere meldingen vanuit hetzelfde gebied binnenkomen. 
Deze komen dan binnen via het Nationaal Storingsnummer op het RC of bij het Customer Servi-
ce Center (CSC). Een en ander is gevisualiseerd in figuur B.5.2.  
 
In het belang van een doeltreffende storingsafhandeling zijn de medewerkers uit de storings-
dienst voorzien van communicatiemiddelen, zoals mobiele telefoon, semafoon en navigatieap-
paratuur. Als richtlijn geldt een meldtijd voor de medewerkers van maximaal vijf minuten na een 
oproep. 
 
Indien bij een storing of dreigende storing, met een verwachte duur van meer dan 8 uur, een 
grotere regio betrokken is, zal de Installatie Verantwoordelijke Bedrijfsvoering (IVB) de gecon-
signeerde van het management inlichten. Deze zal vervolgens een beslissing nemen over het 
eventueel opschalen van de organisatie en/of het inwerking doen treden van het calamiteiten-
plan. Dit vindt tevens plaats bij gevaren voor personen of uitval van essentiële bedrijfsmiddelen. 
 
Bij de afhandeling wordt door de medewerkers gebruik gemaakt van diverse procedures of in-
structies. Het informeren door middel van een faxbericht aan de Centrale Meldkamer van het 
Ministerie van Economische Zaken maakt ín sommige gevallen onderdeel uit van de te volgen 
procedure. In het kader van het op peil houden van de kennis en ervaring nemen de bedrijfs-
voerders van het Regionaal Centrum, samen met bedrijfsvoerders van andere netwerkbedrijven 
deel aan de door TenneT TSO B.V. opgezette ‘Hersteltrainingen’ op de trainingssimulator van 
de firma DUTrain te Duisburg in Duitsland. 
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Figuur B.5.1 Procedure van afhandelen van alarmeringen in het Regionaal Centrum (RC) 
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Figuur B.5.2 Procedure van afhandelen van storingsmeldingen 
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2. Inrichting storingswachtdienst 
Bij de inrichting van de storingswachtdienst is onderscheid gemaakt tussen verschillende net-
vlakken. Voor de hoog-, midden- en laagspanningsnetten zijn er verschillende wachtgroepen 
opgezet. Daarnaast is het net opgedeeld in verschillende regio’s. In verband met de vaak speci-
fieke aspecten van storingen binnen de verschillende netvlakken maken specialisten uit diverse 
ondersteunende afdelingen deel uit van de wachtgroepen. Alle wachtgroepen bestaan uit me-
dewerkers met een door de directie uitgegeven persoonlijke schriftelijke aanwijzing op grond 
van de NEN-EN 50110-1/2, NEN 3840 en/of NEN 3140. Algemene instructies, waaronder 
wachtroosters, alsook wijzigingen in de lijst van ploegen voor de storingsdienst, worden centraal 
door het Regionaal Centrum (RC) verzorgd. De duur van de wachtdienst bedraagt één week. 
Wisseling van de wacht vindt plaats op donderdagmorgen 08.00 uur. 
 
3. Afhandeling van storingen in het 150 en 50 kV transportnet 
Bij het oplossen van storingen in het hoogspanningsnet vervult het RC een centrale rol. Vandaar 
uit wordt het hoogspanningsnet van DNWB continu bewaakt en bediend. Voorts coördineert het 
RC de verschillende consignatiediensten van elektriciteit en gas en fungeert als centrale post bij 
crisis en calamiteiten in de energievoorziening. Alle medewerkers bezitten een aanwijzing als 
‘IVB’ en ‘Bedieningsdeskundige’. De IVB is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering 
van het hoogspanningsnet. In geval van storingen in het hoogspanningstransportnet zal contact 
worden opgenomen met de dienstdoende wacht. De Operationeel Installatie Verantwoordelijke 
(OIV) is verantwoordelijk voor de reparatie van gestoorde componenten en/of netonderdelen. 
 
Storingen waarbij de energielevering niet in gevaar komt, zal de IVB in eerste instantie samen 
met één van de storingswachten oplossen. Desgewenst kan overleg plaatsvinden over onder 
meer de te volgen strategie met de OIV. De IVB bepaalt of een installatie en/of netonderdeel 
beschikbaar is voor reparatie. Bij meerdere gestoorde installaties en/of netonderdelen bepaalt 
de IVB welke installatie als eerste gerepareerd wordt. 
 
De storingsdienst voor hoogspanningsnetten bestaat uit een zestal teams. De teams zijn sa-
mengesteld uit specialisten op het gebied van hoogspanningstechniek. Elk team bestaat uit:  

a. Hoofdwacht (OIV), met aanwijzing ‘Installatie Verantwoordelijke’. Deze functionaris is 

belast met de leiding over het team voor de gehele provincie Zeeland; 

b. Specialisten, die zorg dragen voor het oplossen van de storing in het net of een bepaal-

de groep bedrijfsmiddelen, te weten: 

• Specialist primaire installaties, met aanwijzing ‘Werk Verantwoordelijke’; 

• Specialist secundaire installaties, minimaal aanwijzing ‘Ploegleider’; 

• Specialist datatransmissie installaties, aanwijzing ‘Vakbekwaam Persoon’. 
 
4. Afhandeling van storingen in de 10 kV netten 
De 10 kV netten worden vanaf het 10 kV railsysteem van de verschillende hoofd verdeelstations 
beheerd door de afdeling Distributie van DELTA Infra. Schakelhandelingen en veiligheidsmaat-
regelen in de 10 kV installatie van de hoofd verdeelstations worden door medewerkers van de 
afdeling Distributie uitgevoerd. In opdracht van de OIV van de afdeling Distributie, kan de bedie-
ningsdeskundige van het RC schakelhandelingen ‘op afstand’ verrichten. Storingen in 10 kV 
netten, die optreden tijdens kantooruren, worden verholpen door daartoe bevoegde medewer-
kers uit de betreffende regio. Voor het oplossen van storingen buiten kantooruren wordt gebruik 
gemaakt van een tweetal wachtdiensten. Elk van deze wachtdiensten bedient twee regio’s, na-
melijk noord-oost enerzijds en zuid-west anderzijds. Bij grote of gecompliceerde storingen on-
dersteunen deze wachtgroepen elkaar.  
  
Evenals bij het hoogspanningsnet zijn de wachtgroepen samengesteld uit specialisten op het 
gebied van de middenspanning en bestaan uit gemiddeld een zestal medewerkers. Deze me-
dewerkers kunnen allemaal als OIV worden ingezet. 
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5. Afhandeling van storingen in de 0,4 kV netten 
Storingsmeldingen door aangesloten klanten komen via het nationale storingsnummer voor 
elektriciteit en gas binnen. De opvolging van de storingsmelding en de aansturing van de mon-
teurs wordt tijdens kantooruren verzorgd door de storingscoördinator van de betreffende regio. 
Buiten kantooruren coördineert het RC de afhandeling van de storing. Per regio is voor het op-
lossen van storingen minimaal één wachtgroep aangewezen. Een wachtgroep bestaat uit zes 
medewerkers. De grootte van de regio of de bevolkingsdichtheid van een regio kan in samen-
hang met de vastgelegde responstijden reden zijn om meerdere wachtgroepen in een regio in te 
richten. In voorkomende gevallen en in het kader van de opleiding van nieuwe middenspan-
ningswachten verlenen monteurs van de laagspanningsstoringsdienst ondersteuning aan de 
storingsdienst voor de middenspanning tijdens storingen in de 10 kV netten. 
 
6. Ontwikkelingen 
Een van de ontwikkelingen is het op voorhand opstellen van onder meer schakelplannen voor 
complexe storingssituaties. Zie ook paragraaf 3.4 voor het tijdelijk oplossen van het capaciteits-
knelpunt in Goes de Poel. Tevens worden aanvullende mogelijkheden voor het sectioneren en 
koppelen van verschillende netdelen ingebouwd. Deze maatregelen vergroten de mogelijkheden 
voor een optimale aanpak van storingen. 
  
Binnenkort start een pilot-project waarbij gebruik wordt gemaakt van draadloze elektronische 
storingsverklikkers in transformatorstations. Hiermee wordt de mogelijkheid tot centrale bedrijfs-
voering uitgebreid en is het mogelijk om 10 kV storingen sneller te lokaliseren en op te lossen. 
Naast een verhoging van de efficiency zullen de genoemde ontwikkelingen bijdragen aan het 
beïnvloeden van de storingstijden in positieve zin en zal de beschikbaarheid van het netwerk 
naar verwachting verder toenemen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014 – DELTA Netwerkbedrijf B.V. 70 

Bijlage B.6 Bedrijfsmiddelenregister en werkuitvoering 
 
 
 
 
Alle bedrijfsmiddelen van DNWB staan geregistreerd in het zogeheten TDIS-pakket. Hierbij 
staat TDIS voor Transport en Distributie Informatie Systeem. DNWB volgt de eis ten aanzien 
van de maximale verwerkingstijd voor (revisie)tekeningen zoals vermeld in de aan de Tweede 
Kamer aangeboden wet “Informatie-uitwisseling ondergrondse netten“. Het door DNWB gehan-
teerde criterium is dan ook dat de (revisie)tekeningen binnen een relatief korte termijn moeten 
zijn verwerkt. Als periodieke check hierop is voorzien in een rapportage “Verwerkingstijden te-
kenkamer”. Deze rapportage wordt gevolgd door het management. Daarnaast wordt vier maal 
per kalenderjaar, ingaand per 1 januari 2008, gecontroleerd op volledigheid door middel van een 
audit op een representatief revisiewerk. 
 
Deze bijlage bevat verder afschriften van de volgende procedures of werkinstructies: 

• Figuur B.6.1 visualiseert de procedure uit het Kwaliteitshandboek Transport (muteren van 
gegevens om tekeningenbestand actueel te houden); 

• Figuur B.6.2 visualiseert de procedure uit het Kwaliteitshandboek Distributie (revisiewerk 
tekenkamer); 

• Figuur B.6.3 visualiseert de Werkinstructie (verwerking graafmelding en oriëntatiemelding). 
 
Het revisiewerk wordt projectmatig binnen SAP-PS (SAP Project Structure) gemanaged, inclu-
sief de hiervoor bestelde en geleverde artikelen. De bedrijfsmiddelen worden geografisch en 
logisch vastgelegd in een geografische database door middel van de zogeheten TDIS applicatie. 
Medio 2008 wordt bij de overgang van TDIS naar een nieuwe applicatie IRIS (Infra Registratie & 
Informatie Systeem) een koppeling per project voorzien tussen bestelde artikelen en daadwer-
kelijk aangelegde bedrijfsmiddelen in de netwerken. De bedrijfsmiddelen en de kenmerken hier-
van worden doorgegeven aan het DWH (Datawarehouse) waardoor verschilrapportages gerea-
liseerd kunnen worden.  
 
Vanuit TDIS worden de voor onderhoud aangemerkte objecttypen online doorgegeven aan de 
SAP-PM applicatie (SAP Planned Maintenance). Aan deze objecten, zoals stations, transforma-
toren, gasdrukregelaars en dergelijke, worden inspectiepunten en werkorders verbonden. De 
bevindingen, die tijdens de inspectie- en onderhoudsbeurten worden opgedaan, worden in SAP-
PM ondergebracht gebracht. Storingen worden vastgelegd in NESTOR. 
 
Ten behoeve van capaciteitsberekeningen van de elektriciteitsnetten zijn er tussen de verschil-
lende netvlakken in de elektriciteitsnetten meters aanwezig, die geregistreerd staan in ME-
COMS. Belangrijke meetresultaten worden doorgegeven aan de TDIS applicatie, waarin de pie-
ken en verbruiken worden geregistreerd. Deze worden vervolgens gebruikt in het rekenpro-
gramma Vision. 
 
De autorisaties van functionarissen voor mutaties in de TDIS applicatie en de opvolger daarvan 
(IRIS) zijn weergegeven in tabel B.6.1. Hierbij wordt opgemerkt dat één persoon soms twee spe-
cialisaties kan hebben. 
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Autorisatie Objecten 

Tekenaar Basisobjecten in alle disciplines 
  - Plan tekeningen 
  - Laagspanning 
  - Lage druk gas 
  - Distributie water 
  - Transport water 
  - Centrale Antenne Installatie 
  - Telecai 
  - Riool 

Specialist Gas Basisobjecten in alle disciplines plus Hoge druk gas 

Specialist Openbare Verlichting Basisobjecten in alle disciplines plus Openbare Verlichting 

Specialist Elektriciteit Basisobjecten in alle disciplines plus Middenspanning 

Approver Basisobjecten in alle disciplines plus Posten van sessies 

 
Tabel B.6.1 Autorisatie van functionarissen  

 
Tot slot bevat deze bijlage een afschrift van een standaard brief van een KLIC melding ter stimu-
lering van uitvoerders van werkzaamheden om beschadigingen aan delen van het net die ont-
staan door of worden geconstateerd tijdens graafwerkzaamheden te melden aan de netbeheer-
der. 
 
Het volledige pakket aan voornoemde maatregelen is ruimschoots voldoende om te voorkomen 
dat werkzaamheden in het voorzieningsgebied van DNWB schade aan het netwerk zullen ver-
oorzaken of dat er onveilige situaties optreden. Ondanks alle genomen maatregelen zijn scha-
des aan het netwerk of onveilige situaties nooit volledig uit te sluiten. 
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Figuur B.6.1 Procedure mutatie gegevens tekeningenbestand 
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Figuur B.6.2 Procedure revisiewerk tekenkamer 
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Figuur B.6.3 Procedure verwerking graafmelding en oriëntatiemelding 
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T.a.v.  

 

onze referentie ... 

behandeld door … 

telefoon … 

fax … 

uw brief - 

bijlage(n) - 

onderwerp Klic-melding 

Klic nr. … 

 

Goes, … 

 

Geachte mevrouw, meneer, 
 
Hierbij worden aan u verstrekt de tekening(en) nr(s):  
….. 
….. 
 
Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten: 

1. Hoewel wij er naar streven de ligging van onze leidingen zo exact mogelijk op onze tekeningen 

aan te geven, is het mogelijk, bijvoorbeeld door grondverzakkingen of niet aan ons doorgegeven 

werkzaamheden in de grond, dat de oorspronkelijke juiste tekening niet meer geheel met de 

werkelijkheid overeen komt. 

2. Huisaansluitingen worden standaard niet verstrekt, deze dient men afzonderlijk aan te vragen bij 

ons kantoor te Goes. 

3. Op grond van de punten 1 en 2 is het noodzakelijk dat op regelmatige afstanden proefsleuven 

gegraven worden, ook al bestaat schijnbaar absolute zekerheid. Bij het graven parallel aan onze 

leidingen dient rekening te worden gehouden met de mogelijke afwijkingen en ook met de afme-

tingen van voorkomende in de leiding opgenomen hulpstukken. Kan de kabel/leiding niet geloka-

liseerd worden, dan dient men contact op te nemen met DELTA N.V. 

4. Met nadruk wijzen wij u erop dat informatie vooraf gevraagd dient te worden. U kunt daartoe ge-

bruik maken van de door Klic-Nederland uitgebrachte bedrijvengids, waarin per gemeente de ter 

plaatse opererende kabel- en leidingbeheerders staan vermeld. 

5. Wij verzoeken u deze niet af te geven aan aannemers die op basis hiervan werken gaan uitvoe-

ren. Het is voor ons van belang dat de betreffende aannemer zich (tenminste drie werkdagen 

voor de aanvang van het werk) met het Kabel- en Leidingeninformatiecentrum (KLIC) in verbin-

ding stelt: 

� KLIC-Nederland (tel. 0800-0080, fax. (0346)-28 73 11), mail: info@klic.nl 

Wij gaan ervan uit dat u in uw bestekken een verplichting daartoe voor de aannemers opneemt. 

6. Wij vertrouwen erop dat u, ook wanneer het werk door derden wordt uitgevoerd, alles zult doen 

om beschadiging van onze eigendommen te voorkomen. Zou toch schade optreden tijdens door 

u uitgevoerde werkzaamheden, dan zullen we u aansprakelijk moeten stellen. 
 
Reacties dienen naar onderstaand adres gestuurd te worden: 
DELTA N.V. 
Districtskantoor Goes 
A. Fokkerstraat 8 
4462 ET  Goes 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Voor ontvangst/akkoord, 
 

 




