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In het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD) geven wij onze

meerjarenvisie op hoe we met investeringen in onze netten omgaan,

inclusief de afwegingen die daaraan vooraf gaan en onze uiteindelijke

keuzes. We willen dat op een heldere manier doen en er een breed

publiek mee bereiken. Dat is de reden waarom we dit jaar hebben

gekozen voor een ander uiterlijk van het KCD. Aantrekkelijker vorm-

gegeven en begrijpelijker geschreven, maakt dit document nu in één

keer duidelijk wat onze visie is op de komende jaren en waar onze

technische experts zich mee bezig houden. Zonder dat de lezer

eindeloze technische materie en tabellen hoeft door te worstelen.

De huidige ontwikkelingen en trends vragen om een proactieve en

intensieve samenwerking met externe partijen. Dit document is een

prima start om de discussie te initiëren en na te gaan of wij voldoen

aan de verwachtingen die de omgeving aan ons stelt.

Ontwikkelingen

Die omgeving is behoorlijk in beweging. Wij constateren een toe-

genomen economische bedrijvigheid. Het aantal klanten neemt toe en

daarmee ook de vraag, zeker in het Botlekgebied. Onze samenwerking

met het Havenbedrijf Rotterdam bij de ontwikkeling van Maasvlakte II

is een prachtig voorbeeld van een succesvolle gezamenlijke risico-

beheersing bij nieuwbouwprojecten. Bij andere industriegebieden zien

we vooral veel herstructurering en uitbreiding van de netten, evenals

bij woningbouw en MKB.

De snelheid waarmee de tuinbouw zich ontwikkelt is nauwelijks bij te

houden. De activiteiten op het gebied van duurzame energietransitie

door teruglevering blijft de komende jaren een trend. Met onze

huidige netten kunnen we de ontwikkelingen op dat gebied prima

bijhouden. We doen dan ook nog geen grootschalige investeringen,

maar we blijven de trends wel volgen. Op het gebied van windenergie

hebben we de afgelopen twee jaar al veel gedaan. Ook hier geldt: we

volgen de trends en ons net accommodeert de huidige ontwikkelingen.

Voor alle ontwikkelingen geldt dat verstandig investeren van cruciaal

belang is. Zo efficiënt mogelijk, niet te vroeg en niet te laat. Maar het

blijft lastig balanceren. We zien een toenemende schaarste in

materialen vanwege de stijgende vraag uit het Verre Oosten. Door het

oplopen van de levertijden van het materiaal is het efficiënt en verder

vooruit plannen inmiddels een serieuze aangelegenheid geworden. Het

goed uitvoeren van onze investeringsplannen en de inhoud van dit

document worden door deze trend alleen maar belangrijker.

Aandachtspunten

In dit KCD komen onze zorgen over de samenwerking met de omgeving

duidelijk naar voren. De snelheid en de kwaliteit waarmee de bouw

haar plannen realiseert staan bijvoorbeeld vaak haaks op onze

veiligheidseisen. Het ontstane spanningsveld is een aandachtspunt

Voorwoord
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waarover we de dialoog willen aangaan. Een ander punt van zorg is de

beschikbaarheid en de kwaliteit van tracés in de binnensteden.

Natuurstenen pleinen zijn een prachtig initiatief en technisch gezien

kunnen wij er oplossingen voor vinden. Wat wringt zijn de kosten die

dat met zich mee brengt en wie die gaat betalen. Daarover willen we

graag met gemeenten en andere stakeholders in gesprek gaan. Met

sommige gemeenten, zoals de gemeente Den Haag, is dat al eerder

goed bevallen.

Proactief

De komende jaren willen we ons focussen op de intensivering van de

samenwerking met onze omgeving. Actief en vooraan in de processen,

zonder ons te verstoppen achter de regulering. We willen onze zorgen

bespreekbaar maken, zodat we onze voorzieningen en het onderhoud

op peil kunnen houden. Door samen creatief na te denken ontstaan

oplossingen die aan eenieders kwaliteitseisen voldoen. Met dit KCD

denken we alvast een grote stap in die richting te kunnen zetten.
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Noodzaak tot investeren



Nadruk ligt op beheer en

beheersbaarheid

Steek de stekker in het stopcontact en

de lamp gaat branden. Druk de knop

van het fornuis in en je hebt een

gasvlam om op te koken. Logisch.

Maar het vereist wel elektriciteit- en

gasnetten die technisch in staat zijn op

een veilige manier te voldoen aan de

vraag. Sterker nog: om dit te bereiken

moeten aanpassingen aan de netten

de verwachte veranderingen in die

vraag vóór zijn.

Noodzaak tot investeren
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Investeringen in elektriciteit- en gasnetten zijn nodig om te

voorzien in de vraag naar capaciteit of, met andere woorden,

in de potentie van de netten. Klanten vragen energie en gas;

het is onze taak om te zorgen dat er infrastructuur is waar-

mee ze die krijgen. Een minstens zo belangrijk investerings-

doel is de beschikbaarheid van de netten. Ze kunnen nog zo

adequaat zijn, uiteindelijk moet de levering van elektriciteit

en gas zo veel mogelijk kunnen worden gegarandeerd.

Dat vereist een goede technische conditie. Tot slot is van

groot belang dat de netten voldoen aan eisen op het gebied

van veiligheid. Dat betekent: werken aan het indammen of

wegnemen van risico’s voor medewerkers en voor de

omgeving door voorlichting, het serieus nemen van signalen

uit de praktijk en het kiezen van componenten die de

veiligheid van monteur en eindgebruiker waarborgen.

Verschillend zwaartepunt

Hoewel alle drie genoemde redenen tot investeren van

belang zijn, kennen elektriciteit en gas een verschillend

zwaartepunt. De beschikbaarheid van het net - ofwel de

kwaliteit van levering - en voldoende capaciteit zijn in de

elektriciteitsvoorziening prioriteit. De vraag neemt de

komende jaren toe onder invloed van het stijgende comfort-

niveau in zowel de particuliere als de zakelijke markt.

De afhankelijkheid van elektriciteit stijgt daarmee natuurlijk

ook. In de praktijk betekent het dat wij de nadruk leggen op

vervanging gecombineerd met vaak verzwaring of

uitbreiding van het elektriciteitsnet. De vraag naar gas neemt

naar verwachting de komende jaren juist af door besparings-

maatregelen en vervangingsoperaties bij gebruikers. Het

zwaartepunt ligt dan ook bij de kwaliteit en de veiligheid

van het net, bijvoorbeeld de vervanging van huisaan-

sluitingen door nieuwe, innovatieve typen.

Maar er is nog een andere reden waarom wij onze netten

moeten aanpassen. In het verleden trad de grootste vraag

naar elektriciteit op tijdens de koude maanden, maar de

laatste jaren ligt de piek, onder invloed van onder meer

airconditioninginstallaties, vaak in de zomer. Waar

componenten dus voorheen onder koele omstandigheden

piekbelastingen moesten verwerken, gebeurt dat nu onder

ongunstigere, warmere omstandigheden. Bij een groeiende

Noodzaak tot investeren
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vraag betekent dat zwaardere uitvoeringen nodig zijn om de

gevraagde capaciteit in het net ook onder deze omstandig-

heden beschikbaar te houden.

Kwaliteitsclassificatie

De kwaliteit van de gebruikte componenten bepaalt ook de

kwaliteit van de gas- en elektriciteitsnetten als geheel. Wij

gebruiken honderden verschillende componenten waarvan

de kwaliteit in veel gevallen nauwkeurig en in sommige

gevallen slechts steekproefsgewijs kan worden bepaald.

Componenten ‘in het zicht’, zoals transformatoren en

schakelaars, krijgen op basis van hun leeftijd, de materiaal-

soort en een aantal andere graadmeters zoals inspectie-

resultaten een bepaalde kwaliteitsclassificatie. Voor

ondergrondse componenten is dat vrijwel onmogelijk, al

spelen ook daar leeftijd, materiaalsoort en omgeving een rol.

Een PE-gasleiding heeft een andere kwaliteitswaarde dan een

even oude PVC-leiding; een kabel in kleigrond heeft meer te

verduren dan dezelfde kabel in een zandbodem. In

combinatie met risicoanalyses bepalen dergelijke gradaties

de risicobeheersmaatregelen en uiteindelijk de onderhouds-

en investeringsvraag.

Vervangingsgolf

Wij krijgen de komende jaren te maken met een toename

van vervangingen. Daarbij vervangt ENECO NetBeheer

bedrijfsmiddelen die veertig jaar of langer geleden zijn

geïnstalleerd. Een periode waarin de netten veel minder

omvangrijk waren en de nadruk minder dan nu lag op beheer

en beheersbaarheid. De uitbreidingsgolf uit de jaren 60 en 70

van de vorige eeuw nadert het einde levensduurmoment.

Tussen 2010 en 2020 zal dit pas doorslaggevend worden en

mogelijk leiden tot een vervangingsgolf. In netten die

doorlopend groeien en veranderen, is een piek aan

vervangingsinvesteringen niet wenselijk. Hoe wij vandaag en

de komende jaren werken aan onderhoud en instand-

houding, bepaalt in belangrijke mate de toekomstige

ontwikkelingen op dat gebied.

Noodzaak tot investeren
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Adequaat toekomstbeeld

Wij hebben, zoals blijkt uit het voorgaande, expliciet invloed

op onderhoud en vervanging. Dat geldt niet voor de

ontwikkeling van de capaciteitsvraag als gevolg van nieuwe

woning- en utiliteitsbouw. Aan de hand van kengetallen op

basis van ervaring kunnen we vaststellen welk effect een

bedrijventerrein of een aantal woningen van een bepaald

type heeft op de vraag naar elektriciteit en gas. Belangrijk

daarbij is in een zo vroeg mogelijk stadium te weten waar

dergelijke ontwikkelingen plaatsvinden, zodat we daar onze

aanleg- en vervangingsprogramma’s aan kunnen aanpassen.

Om een adequaat beeld te krijgen van de toekomst en de

gevolgen voor onze netten, werken we aan een actiever

beleid waarin we doorlopend contact hebben met

gemeenten, projectontwikkelaars en ontwikkelings-

maatschappijen. Area Management wordt een nieuwe tak

van sport die zich richt op specifieke doelgroepen in ons

werkgebied.

Vaardigheden en kennis

En daarmee zijn we beland bij de misschien wel belangrijkste

factor: onze medewerkers. Wij investeren niet alleen in

materialen en middelen, maar ook in mensen: hun vaardig-

heden, hun kennis en de systemen waarmee ze werken. Zo

steken we de komende jaren veel energie in het stroomlijnen

van de grote hoeveelheid gegevens die beschikbaar is over

onze netten. Gekoppeld daaraan trainen we medewerkers in

het slimmer en doelgerichter analyseren en toepassen van die

informatie, zodat (ook) ‘in het veld’ een beter beeld ontstaat

van de staat waarin een bepaald deel van het net verkeert.

Daarnaast zullen we meer en meer werken met verschillende

scenario’s - bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten die op

verschillende manieren kunnen verlopen - en de vaardig-

heden van medewerkers in het daarmee omgaan.

Het tekent het belang dat wij hechten aan het investeren in

onze netten én in onze medewerkers. Zo kunnen we de

komende jaren goed inspelen op een veranderende vraag

naar elektriciteit en gas.

Noodzaak tot investeren
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Ontwikkeling Maasvlakte II



Samenwerking Havenbedrijf werpt

vruchten af voor toekomstige klanten

1.000 hectare nieuw gebied met zware

industrie vraagt om een vroegtijdig

inzicht in de gevraagde hoeveelheid

vermogen. Daarom boden we het

Havenbedrijf Rotterdam vorig jaar

november al aan om samen na te

denken over de ideale energie-

infrastructuur van Maasvlakte II.

Inmiddels is er een unieke samen-

werking ontstaan waardoor we de

gezamenlijke projectrisico’s kunnen

beheersen.

Ontwikkeling Maasvlakte II
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De eisen die het Havenbedrijf Rotterdam aan ons stelde

waren helder: wees bereikbaar, denk mee, en vooral verder

vooruit. En dat is wat we nu doen. Vorig jaar hebben we

samen met het Havenbedrijf een projectgroep opgericht en

een gezamenlijke studie verricht naar Maasvlakte II. Door de

vroegtijdige samenwerking kwamen de wensen en eisen van

alle partijen snel boven tafel. En dat gaat zeker zijn vruchten

afwerpen voor toekomstige klanten op Maasvlakte II.

Verschillende scenario’s

De ontwikkeling van Maasvlakte II begon in 2005. De eerste

terreinen zijn inmiddels getendered en aanbesteed. In 2012

of 2013 hebben naar verwachting de eerste klanten hun aan-

sluiting en in 2035 moet alles in bedrijf zijn. Vorig jaar zijn

we samen met mensen van het Havenbedrijf gaan kijken naar

de belastingontwikkeling van het gebied. Omdat er

verschillende klanten op het terrein kunnen komen en er

verschillende ideeën leven over de inrichting, zijn er ook

verschillende scenario’s mogelijk. ENECO NetBeheer heeft de

scenario’s waarmee Maasvlakte II zich zou kunnen

ontwikkelen goed doorgeëxerceerd, om maatschappelijk en

technisch een zo optimaal mogelijke oplossing te bieden voor

de energie-infrastructuur.

Doorrijgen van twee kanten

Eén van de belangrijkste eisen van het Havenbedrijf voor de

ontwikkeling van een technische oplossing was dat elke

klant, onafhankelijk van het moment waarop hij komt, even-

veel betaalt voor het realiseren van een aansluiting. En dat

de tijd waarmee die realisatie is gemoeid, zo kort mogelijk is.

Waar je ook op het terrein komt te zitten. Voor ENECO

NetBeheer is het van belang dat de periode tussen de aanleg

van de basisinfrastructuur van Maasvlakte II en de daad-

werkelijke aansluitingen van klanten, zo kort mogelijk is. Hoe

langer de periode, hoe langer er geld van ENECO NetBeheer

in de grond zit, dat nog niets kan opleveren. De eisen

zorgden ervoor dat de projectgroep een ontwerpversie

voorstelde die wij ‘doorrijgen van twee kanten’ noemen. Met

die versie brengen we ons net heel dicht bij de voordeur van

de klant en de kosten zijn relatief beperkt. Onlangs is de

oplossing op advies van de stuurgroep overgenomen.

Ontwikkeling Maasvlakte II
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Maatschappelijk verantwoord

De samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam is een

bijzondere situatie. Door op tijd om tafel te gaan zitten kon

er een aantal voorwaarden worden vervuld, waardoor er

voor Maasvlakte II meer resultaat kan worden behaald.

Middels de projectgroep kunnen we ver vooruit plannen en

daarmee inzicht krijgen in de gezamenlijke projectrisico’s.

Om die risico’s te beperken, bespreken we welke maat-

regelen door beide partijen kunnen worden genomen. Door

risico’s en oplossingen tijdig en open met elkaar te bespreken

kunnen we steeds de meest optimale oplossing zoeken.

Daarbij zal ENECO NetBeheer altijd een kosten-batenanalyse

maken. Maasvlakte II is een prachtig voorbeeld van hoe we,

samen met onze klanten, economisch verantwoord net-

investeringen kunnen doen.

Ontwikkeling Maasvlakte II
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Decentrale opwekking
en tuinders

Tweerichtingsverkeer kan, maar alleen

als iedereen meewerkt

Elektriciteit komt uit elektriciteits-

centrales. Klopt, maar dat is niet het

hele verhaal. Stroom wordt niet alleen

centraal, maar ook decentraal op-

gewekt. Zo maken steeds meer

tuinders met behulp van een warmte-

krachtkoppeling (WKK) hun eigen

elektriciteit, die ze vervolgens in hun

kassen gebruiken. De elektriciteit die

ze niet kwijt kunnen, willen tuinders

graag terug het net in sturen. Maar

daar moet het dan wel geschikt voor

zijn. Een uitdaging voor ons als

netbeheerder.
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Decentrale opwekking en tuinders

Decentrale opwekking heeft als voornaamste gevolg dat ons

elektriciteitsnet verandert. In een net met centrale

opwekking gaat de elektriciteit van een vast opwekkingspunt

naar de gebruikers, in één richting dus. Decentrale

opwekking, met meer stroomproducenten, betekent dat er

op veel verschillende plaatsen elektriciteit het net in- en

uitgaat. Gevolg: tweerichtingsverkeer. Daar moet het net op

berekend zijn. En dat is het nog lang niet altijd. De vraag is

zelfs of het mogelijk is het net er op tijd geschikt voor te

maken. Het kan, maar dan moeten alle betrokken partijen in

een vroeg stadium met elkaar om tafel.

Haken en ogen

Het heeft allemaal te maken met de dynamiek in de glastuin-

bouw, een branche die snel en bijna doorlopend verandert.

Steeds meer glastuinbouw wordt geclusterd, de schaal-

grootte per bedrijf neemt toe en soms worden zelfs hele

tuinbouwgebieden verplaatst. Dat heeft grote gevolgen voor

de vraag naar en het aanbod van elektriciteit in een gebied.

En daarmee voor het elektriciteitsnet van ENECO NetBeheer.

Maar het verhaal heeft nog meer haken en ogen. Een tuinder

neemt beslissingen op grond van zakelijke afwegingen,

bijvoorbeeld de aanschaf van een WKK. Dat betekent dat hij

naast uitsluitend elektriciteitsconsument ook leverancier

wordt. Maar op welk moment hij daartoe overgaat, is niet

vooraf te peilen. Net zomin als wij voor hem kunnen bepalen

wanneer deze WKK daadwerkelijk stroom aan ons net levert.

Hoe graag we dat ook zouden willen. In dat geval zouden we

bijvoorbeeld kunnen werken aan de energiebalans in een

gebied: een combinatie van energievraag en energie-aanbod

die elkaar min of meer opheffen. Bij een dergelijk evenwicht

hoeft het net immers niet te worden verzwaard of

uitgebreid. Maar daar raken we de grenzen van de

Nederlandse regulering: ingrijpen op het niveau van de

individuele klant ligt bijzonder gevoelig. Het gevolg is dat

het bijzonder lastig is om onze belangen meegewogen te

krijgen achter de afwegingen die de tuinder maakt.
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Afweging maken

Vast staat in elk geval dat steeds meer tuinders de komende

jaren stroom willen terugleveren. Als netbeheerder zijn we

verplicht hen die mogelijkheid te bieden. Maar ook wij

moeten een afweging maken: in hoeverre passen we ons

elektriciteitsnet op voorhand al aan die wens aan? Wachten

we op een bepaald aantal aanvragen, nemen we vooraf al

maatregelen of passen we het net aan elke individuele

tuinder aan? Wat is (investering)technisch mogelijk? En wat

brengt de toekomst? Nu is de WKK populair, maar misschien

raken warmte- en koudeopslag in zwang of komen er

warmtenetten waarop tuinders worden aangesloten. Of

misschien beleeft energiezuinige LED-verlichting een

doorbraak. Dit zijn ontwikkelingen die slechts deels te

voorzien zijn omdat ze sterk worden bepaald door

internationale ontwikkelingen voor wat betreft de energie-

prijzen en nationaal door onder andere het stimulerings-

beleid van de overheid. Elektriciteitsaanbod en -vraag

kunnen daardoor de komende jaren sterk fluctueren.

Regionaal en lokaal. Moet het net al die toekomstscenario’s

aankunnen?

Vroeg betrokken

Het antwoord laat zich raden: als het al zou moeten, kan het

technisch vaak niet. Het verzwaren of uitbreiden van het

elektriciteitsnet is een kostbare, tijdrovende zaak - niet in het

minst vanwege alle procedures die we bij de aanleg moeten

doorlopen met grondeigenaren, gemeenten, provincies en

andere partijen. Toch hebben we juist daar een aanknopings-

punt voor een oplossing voor de genoemde vragen. Op het

moment dat wij als netbeheerder in het vroegste stadium

worden betrokken bij ontwikkelingen in de glastuinbouw,

kunnen we samen met gemeenten, projectontwikkelaars en

andere betrokkenen werken aan een efficiënt ingedeeld

tuinbouwgebied.

Er is al een aantal goede voorbeelden van die aanpak. Neem

het 40 hectare grote nieuwe glastuinbouwgebied de Noord-

polder in Berkel en Rodenrijs. Het nieuwe 25/10 kV transport-

station van ENECO NetBeheer staat letterlijk in het centrum

van dit gebied. We hebben het station gebouwd op basis van

Decentrale opwekking en tuinders
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de plannen van gemeente en projectontwikkelaar en globale

kengetallen op het gebied van teruglevering. Doordat de

afstanden tussen het station en onze klanten kort kunnen

blijven, besparen we op aanlegkosten. Hetzelfde geldt voor

een locatie in Bergschenhoek, waar over een aantal jaar een

combinatie van tuinbouw en woningen wordt ontwikkeld.

We zijn nu al in overleg met de gemeente over een passende

locatie voor een nieuw transportstation.

Werken aan relaties

Het is noodzakelijk dat wij als netbeheerder al bij de eerste

plannen voor gebiedsontwikkeling worden betrokken.

Daarbij zijn we afhankelijk van toekomstige klanten,

projectontwikkelaars en gemeenten. De eerste prioriteit is

vervolgens een goede locatie voor een toekomstig

transportstation. Daarbij zijn we afhankelijk van gemeenten

en bestemmingsplannen. Later, als een project zich verder

ontwikkelt, bepalen we aan de hand van de beschikbare

informatie de verdere stappen die we moeten ondernemen.

Voor ons als netbeheerder betekent het vooral dat we de

komende jaren moeten werken aan onze relaties. Met

gemeenten, met projectontwikkelaars en met tuinders. Onze

nieuwe afdeling Area Management gaat daarin een voor-

name rol spelen en wordt de komende maanden verder

ontwikkeld en bemenst. De uitdagingen die ons de komende

jaren wachten op het gebied van decentrale opwekking,

kunnen we op die manier met alle betrokken partijen

aangaan.

Decentrale opwekking en tuinders
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Netinteractie in het kader
van verduurzaming



Netinteractie in het kader
van verduurzaming

Opwekking en verbruik veranderen;

netbeheerder is verbindende factor

Sla een krant open of kijk naar een

nieuwsuitzending en tien tegen één

dat het woord ‘duurzaamheid’ ergens

valt. En terecht: we moeten samen

werken aan een duurzame

samenleving en zorgvuldig omgaan

met onze energiebronnen. Veel hangt

daarbij af van de manier waarop we

energie opwekken en verbruiken. Als

netbeheerder proberen we onze gas-

en elektriciteitsnetten aan die

ontwikkelingen aan te passen.
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Duurzame ontwikkelingen in de vraag naar en het aanbod

van elektriciteit en gas raken ons wezen als netbeheerder.

Onze belangrijkste taak is het faciliteren van de energie-

markt. Een markt waarin opwekking en verbruik veranderen,

maar waarin wij letterlijk de verbindende factor beheren.

Niet alleen nu, maar - als het aan ons ligt - ook in de

toekomst. Dat betekent dat we een actieve rol willen en

moeten spelen in bestaande en toekomstige veranderingen

in energieopwekking en -verbruik.

Daarnaast werken we als bedrijf aan duurzaamheid, onder

meer in materiaalkeuze. Onze componenten gaan in de regel

tot wel veertig jaar mee en kunnen na die tijd (deels) worden

hergebruikt. Hun levensduur is daarmee veel langer dan

apparatuur in de markt; een cv-ketel gaat tien tot vijftien

jaar mee, consumentenapparatuur soms maar twee jaar. Dat

betekent dat tijdens de levenscyclus van een component,

meerdere keren iets kan veranderen in de energievoor-

ziening in een woning. Met alle gevolgen van dien voor het

elektriciteit- en gasnet.

In kaart brengen

Die veranderingen kunnen we voor een deel voorzien. Zo is

redelijk zeker dat op vrij korte termijn veel meer decentrale

opwekking gaat plaatsvinden. Het energienet verandert

daardoor van een transportnet (van enkele elektriciteit- of

gasproducenten naar klanten) in een uitwisselingsnet waarin

veel meer partijen gas en stroom leveren. De kunst is in kaart

te brengen welke ontwikkelingen daadwerkelijk plaats-

vinden op het gebied van duurzaamheid.

De doorbraak van de micro-WKK is een zekere ontwikkeling

en de uitrol ervan slechts een kwestie van tijd. Dit apparaat

vormt een vervangingsmarkt voor HR-ketels in met name

bestaande woningen. Waarschijnlijk verloopt de introductie

via woningcorporaties, dus met blokken of wijken tegelijk.

Micro-WKK’s verbruiken weliswaar iets meer gas dan

traditionele HR-ketels, maar halen daar naast warmte ook

elektriciteit uit. Het is goed mogelijk dat ENECO NetBeheer

meer dan andere netbeheerders met deze ontwikkeling te

maken krijgt. Van de veertig achterstandswijken die het

ministerie van VROM in Nederland heeft aangewezen, liggen

Netinteractie in het kader van verduurzaming
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er 18 in ons werkgebied. Als we aanhaken op veranderingen

in die wijken, biedt ons dat de kans om dáár vernieuwingen

en innovaties op energiegebied toe te passen.

In nieuwbouwprojecten zullen mogelijk meer en meer

warmtepompen worden geïnstalleerd met elektriciteit, die

lage temperatuur warmte met een zeer hoog rendement

omzetten in bruikbare warmte. Opwekking via fotovoltaïsche

cellen (zonne-energie) is een andere reële optie. Op het

gebied van aardgasvoorziening neemt het bijmengen van

biogas waarschijnlijk verder toe en is gebruik van waterstof

eventueel een optie voor de langere termijn.

Proeven

Al die ontwikkelingen kunnen al op korte termijn, twee jaar

na nu, tot gevolg hebben dat op wijkniveau evenveel gas en

elektriciteit worden gemaakt en opgewekt als verbruikt. De

netbeheerders in Nederland doen daarom nu al proeven om

te onderzoeken welke netinteractie dat oplevert. Zo beschikt

ENECO NetBeheer samen met andere netbeheerders over een

proefopstelling waarin het effect van een met micro-WKK’s

uigeruste wijk kan worden getest. Wat er bijvoorbeeld

gebeurt als ze allemaal tegelijk aan gaan of juist uit. Of wat

het effect is van kortsluiting en welke aanpassingen we aan

de hand van die informatie aan het elektriciteitsnet moeten

doen om het geschikt te maken voor maximale micro-WKK

toepassing.

Op het gebied van gasvoorziening mengt ENECO Energie op

beperkte schaal al biogas bij het gangbare aardgas. In

principe moeten die twee dezelfde eigenschappen hebben,

maar in biogas kunnen ook wel eens andere stoffen zitten.

Waar ENECO Energie als leverancier vooral kijkt naar de

kwaliteit van het gas, zijn we als netbeheerder met name

geïnteresseerd in de fysieke invloed van dat ‘nieuwe’

mengsel op gasleidingen. Daarnaast worden op een andere

locatie lage percentages waterstof bijgemengd. Voordeel

daarvan is dat de verbranding minder CO2 oplevert. Aan de

andere kant geldt hetzelfde als bij biogas: de vraag of

veiligheid en kwaliteit op peil blijft en hoe het net er in de

praktijk op reageert.

Netinteractie in het kader van verduurzaming
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Systeem operators

Veranderingen in het elektriciteits- en gasnet hebben, zoals

blijkt uit het voorgaande, consequenties voor alle net-

beheerders en ook landelijk gezien kunnen de gevolgen ver

strekken. Nu zijn er nog twee systeem operators, TenneT en

Gasunie, die landelijk zorgen voor de balans in respectievelijk

het elektriciteits- en gasnet. Met een toename van de

decentrale opwekking is de vraag of er niet op regionaal of

zelfs lokaal niveau ook dergelijke ‘system operators’ moeten

komen, om juist daar te zorgen voor balans. Zo’n aanpak zou

de netbeheerder ook helpen bij het efficiënt aanleggen en

onderhouden van de elektriciteit- en gasnetten. De vraag

wordt mogelijk in hoeverre de regulering lokaal ingrijpen

door de netbeheerder zal gaan toestaan.

Taskforce Energietransitie

Het is hoe dan ook belangrijk duurzaamheid niet als

uitdaging voor elke afzonderlijke netbeheerder te zien, maar

als opgave voor alle bij de productie van stroom en gas

betrokken partijen. Ook de regering ziet de noodzaak

daarvan in. Daarom is er de Taskforce Energietransitie, een

samenwerkingsverband van kennisinstituten, marktpartijen

en energiebedrijven, dat werkt aan een visie op de duurzame

energievoorziening in 2050, en de weg daarnaar toe. ENECO

NetBeheer is vanzelfsprekend betrokken bij dit initiatief.

Voor die 43 jaar zijn inmiddels zes transitiepaden uitgewerkt

waarin we samen proberen los te komen van de waan van de

dag en keuzes maken over hoe de toekomst er uit kan zien.

Vervolgens bepalen we de logische stappen daar naartoe.

Bijvoorbeeld door ons te realiseren dat de micro-WKK en de

warmtepomp waarschijnlijk een belangrijke rol gaan spelen,

maar dat de kans dat we ze in dezelfde wijk tegenkomen

klein is. Het gaat immers om twee totaal verschillende

markten. Combinaties met fotovoltaïsche opwekking zijn dan

weer in beide gevallen goed mogelijk, net zo goed als de

bredere toepassing van biogas en waterstof als brandstof.

De tijd zal leren of onze keuzes juist zijn. In ieder geval

helpen ze ons bij het bepalen van onze strategie, zodat wij

een nuttige bijdrage leveren aan een duurzamer samen-

leving.

Netinteractie in het kader van verduurzaming
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Complexiteit in de ondergrond



Steeds moeilijker manoeuvreren in

steeds beperktere ruimte

Ruimte wordt schaarser en duurder;

zeker in binnensteden en grote

industriegebieden is de grond bijna

niet meer te betalen. Iedere meter

wordt benut voor parkeergarages,

appartementencomplexen en met

hardsteen geplaveide winkelpleinen.

Ook voor de ondergrond heeft het

nadelige gevolgen. Steeds meer

partijen moeten hun voorzieningen

aanbrengen in een steeds kleiner

wordende ruimte.

Complexiteit in de ondergrond
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Met de toename van bebouwing, stapelen ondergrondse

voorzieningen zich ook op. Letterlijk en figuurlijk soms.

Riolering, gas, elektriciteit, ondergrondse vuilcontainers,

reclameborden, verkeersborden: ze moeten allemaal een plek

krijgen. Gevolg: de beschikbare ruimte raakt op. En waar nog

wel ruimte is, wordt die steeds vaker hermetisch afgesloten.

Meer en meer gemeenten kiezen voor natuurstenen plaveisel

op pleinen in met name de binnenstad, waardoor we

moeilijker of helemaal geen toegang meer tot de onder-

grond kunnen krijgen. Ze verlangen van ons dat we de

nieuwe panden netjes aansluiten én dat we garanderen dat

we de komende 15 jaar niet meer bij de voorzieningen

hoeven te zijn. Dat laatste is bijna onmogelijk. Als er later

een nieuwe klant bij komt, moeten we die toch aansluiten.

En als er een storing is, moeten we die zo snel mogelijk

kunnen verhelpen. Om partijen inzicht te geven in onze

belangen, proberen we in een zo vroeg mogelijk stadium met

ze samen te werken.

Tegenstrijdige belangen

En daar wordt de problematiek complexer. Allereerst spelen

veel partijen met vaak tegenstrijdige belangen er een rol bij.

Partijen die soms drukker zijn met het verstevigen van hun

eigen rechtspositie en het uitvaardigen van regels, dan met

het gezamenlijk oplossen van het probleem. De oplossing

wordt vaak gezocht in de variant die het minst kost, maar dat

is meestal niet de meest effectieve en veilige oplossing.

Daarnaast doen overheden ook een duit in het zakje en

proberen ze hun financiële positie veilig te stellen door hun

kosten in dwingende regelgeving bij ons neer te leggen. Of

ze bedenken regels in de vorm van verordeningen. Daar-

bovenop komt dan nog de centrale overheid met allerhande

administratieve verplichtingen.

Kortom, de weg naar constructief overleg lijkt lang. Lijkt,

want bij een aantal gemeenten hebben we het overleg over

plannen op lange en middellange termijn uit het slop kunnen

halen. Die overleggen waren vroeger heel gewoon toen we

nog een gemeentebedrijf waren, maar de laatste jaren

werden ze eerder uitzondering. Hoewel deze langlopende

processen veel energie kosten, hebben onze inspanningen

wel resultaat. Zo zijn er al verschillende convenanten met

Complexiteit in de ondergrond
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gemeenten en andere partijen gesloten. Daarin hebben we

afgesproken hoe we het probleem van de beperkte ruimte

aanpakken en welke afspraken we er met elkaar over maken.

Inventieve oplossingen

Maar daarmee zijn we er nog niet. Met een beperkter

wordende ruimte moeten we ook inventiever zijn in het

bedenken van oplossingen om onze voorzieningen kwijt te

kunnen. Normaal gesproken liggen de voorzieningen van

verschillende partijen naast elkaar in de ondergrond en

graaft iedereen zijn eigen sleuf als er problemen zijn. Door

de beperkte ruimte liggen al die kabels en leidingen

tegenwoordig óp elkaar. Dan is het dus nóg belangrijker dat

alle partijen goed met elkaar samenwerken, om te voor-

komen dat de onderste partij altijd alles weg moet halen en

alle kosten moet dragen. Voor zover het financieel maar ook

technisch verantwoord is, anticipeert ENECO NetBeheer op

die situaties. We proberen vooruit te kijken door in overleg

uitwijktracés aan te leggen, of een reservetracé waar de

toplaag wel redelijk makkelijk te verwijderen is. Dat laatste

hebben we in Den Haag gedaan. Daar werken we momenteel

ook aan een ondergrondse, betreedbare tunnel die alleen

gebruikt wordt voor kabels en leidingen. Een heel mooie,

maar dure oplossing, waarin alle partijen extra investeren.

Nieuwe wetgeving

Met ingang van 1 januari 2008 wordt de Wet Informatie

Uitwisseling Ondergrondse Netten (WIUON) van kracht. In die

wet – ook wel ‘grondroerdersregeling’ genoemd - is vast-

gelegd dat partijen verplicht een zogenaamde klikmelding

bij het kadaster doen als ze gaan graven in de ondergrond.

Graafwerkzaamheden zijn nog steeds oorzaak nummer één

van schade aan netten. De netbeheerders worden via deze

wet verplicht te melden wat ze in de grond hebben liggen,

en die gegevens op termijn ook digitaal aan te leveren. De

wet heeft ook als doel de kwaliteit van de gegevens te

verhogen; dat levert nog meer verplichtingen op. Als een

graver onze kabel bijvoorbeeld niet op de ingetekende plaats

kan vinden omdat die 40 jaar geleden is gelegd en

ingemeten, moeten we binnen 20 werkdagen de juiste maat

in ons systeem hebben verwerkt. Een ander onderdeel van de

Complexiteit in de ondergrond
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wet is dat het toezicht houden op werk aan of bij gevaarlijke

leidingen verplicht wordt.

De invoering van de wet heeft een enorme invloed op de

manier waarop wij straks onze systemen inrichten, hoe we

informatie verstrekken en wat we moeten doen als er een

schademelding is. Gelukkig is er een overgangsregeling en

hoeven we onze informatie pas vanaf 1 januari 2009 digitaal

aan te leveren. We hebben dus nog een jaar om de

aanpassingen te realiseren van het ICT-proces. Die tijd

hebben we ook hard nodig om de implementatie te doen.

Complexiteit in de ondergrond
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PAS55



Assetmanagement: méér dan ‘in de

gaten houden’

‘Netbeheer doen we al jaren, maar

assetmanagement is een vak apart’.

Het is een constatering die je bij

ENECO NetBeheer steeds vaker hoort.

En hij staat niet op zichzelf: in

(inter)nationale ontwikkelingen in de

energie- en watersector is dezelfde

trend zichtbaar. Assetmanagement is

immers méér dan het in de gaten

houden van onze bedrijfsmiddelen.

PAS55
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Bij het beheer van onze energienetten konden we voorheen

wel volstaan met het regelmatig bekijken en inspecteren van

de bedrijfsmiddelen. Vervolgens besloten we of ze onder-

houd nodig hadden. Tegenwoordig maken onze bedrijfs-

middelen - ‘assets’ - deel uit van steeds complexer wordende

elektriciteits- en gasnetwerken. Deze netwerken zijn het

productiemiddel van een netbeheerder. Beoordelen of

onderhoud of vervanging van assets noodzakelijk is, gaat dan

ook verder dan alleen de bepaling van de toestand van een

afzonderlijke component. We toetsen tegelijk of een

component de gewenste bijdrage aan een kwalitatief goed

productieproces levert.

Bijdrage aan bedrijfsdoelstellingen

Deze afwegingen passen in een model waarin we eerst de

risico’s vaststellen die een eventuele afwijkende staat van een

bedrijfsmiddel met zich meebrengen. Aan de hand van die

risico’s bepalen we of we in actie moeten komen. We starten

dan bijvoorbeeld een studie naar de aanpassing van de

component, of we vervangen hem direct. Maar het risico kan

ook zo klein zijn dat we niet direct actie hoeven te

ondernemen. In dat geval blijft het risico dus bestaan en

bewaken we het zorgvuldig. Hebben we eenmaal vastgesteld

wat we naar aanleiding van een bepaald risico moeten doen,

dan maken we nog de afweging welke acties prioriteit

verdienen omdat ze de grootste bijdrage leveren aan onze

bedrijfsdoelstellingen. Onze assets zijn immers de productie-

middelen waarmee we de doelen van ENECO NetBeheer

realiseren. Deze bedrijfsdoelen liggen ten grondslag aan

investeringskeuzes en ze zijn gerelateerd aan financiën,

veiligheid en gezondheid, de kwaliteit van ons product, onze

reputatie, ons imago en de vraag of we voldoen aan wet- en

regelgeving.

Goed assetmanagement

We voeren het assetmanagement niet alleen uit vanwege

onze doelstellingen, maar ook vanuit onze bedrijfswaarden.

‘Goed’ assetmanagement betekent daarom dat we een hele

cyclus gesloten willen krijgen. Die cyclus bestaat uit de

huidige fysieke toestand van de assets, het risico dat deze

toestand met zich meebrengt, de te ondernemen actie, de

PAS55
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juiste prioriteiten en de evaluatie van de nieuwe toestand

van de assets. Deze nieuwe toestand zorgt ervoor dat een

asset een andere positie krijgt in de ‘risicomatrix’, waarin we

de omvang van een risico vaststellen. Deze matrix is de basis

voor het bepalen van de meerjarenplannen en budgetten.

Uiteindelijk ontstaat een lijst van risicodragende projecten

die we op basis van prioriteit vertalen naar concreet uit te

besteden werk.

Deze methode van risicomatrix, prioriteiten en bedrijfsdoelen

zorgt ervoor dat we alle relevante risico’s aanpakken en dat

we de best mogelijke acties ondernemen. Ook de DTe erkent

deze werkwijze als de juiste: een omgeving waarin de net-

beheerder haar risico’s herkent, afweegt en de juiste acties

onderneemt. We zijn nu bezig deze werkwijze volledig in te

vullen. Met andere woorden: we gaan van het beheer van

bedrijfsmiddelen via de eerste vormen van assetmanagement

(met de nadruk op aanpakken van de geconstateerde risico’s,

de beste engineering en uitbesteden van het werk) naar

goed assetmanagement. Precies wat de DTe als toezicht-

houder van ons vraagt.

PAS55

Om de kwalificatie ‘goed assetmanagement’ te kunnen

bereiken, hebben we ons nader georiënteerd op PAS55. Dit is

een specificatie van ‘good asset management’, opgesteld

door de British Standards Institution. PAS55 staat voor

‘Publicly Available Specification for the optimised manage-

ment of physical assets and infrastructure’. Het is een

standaard die vergelijkbaar is met ISO9001:2000. Alleen daar

waar ISO9001:2000 passend is voor productieprocessen richt

PAS55 zich specifiek op het beheer van grote aantallen

bedrijfsmiddelen. Deze standaard beschrijft in 21 heldere

definities de eisen aan geoptimaliseerd assetmanagement in

de hele levenscyclus van assets.

De reden dat we ons juist oriënteren op PAS55 is dat deze

standaard uitgaat van de gesloten keten tussen risico’s, acties

en resultaten zoals wij die nastreven. Bedrijven die al eerder

volgens PAS55 zijn gaan werken, blijken uitstekende

resultaten te boeken. Daarnaast zorgt PAS55 ervoor dat we

op veel breder gebied dan alleen energie-assets ervaring

PAS55
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kunnen opdoen: ook bedrijven met grote aantallen andere

assets gebruiken de specificatie.

Op dit moment analyseren we hoe ver onze processen en

werkwijzen verwijderd zijn van PAS55. Aan de hand daarvan

bepalen we of, hoe en binnen welke termijn we de ‘gaten’

kunnen dichten. Vervolgens maken we de definitieve keuze:

laten we ons volgens PAS55 certificeren of niet? De vraag is

daarbij ook of de DTe deze stap volgt binnen de ruimte die

gedifferentieerd toezicht biedt. In Engeland, waar de

standaard al zo’n tien jaar bestaat, heeft toezichthouder

Ofgem (De Engelse DTe) PAS55 sterk aanbevolen omdat een

gecertificeerd energiebedrijf minder toezicht nodig heeft.

Dat kan ook voor Nederland een optie zijn. Los daarvan is het

een goed raamwerk waarmee we via goed assetmanagement

door kunnen verbeteren naar best practices. En verbeteren,

daar draait het om.

PAS55
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Dit document is het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit (KCD-E)

2008-2014 van ENECO NetBeheer B.V., zoals vereist in de Elektriciteitswet en

de hierop aansluitende “Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit

en gas van 20 december 2004 nr. WJZ 4082582” van de Minister van

Economische Zaken, zoals deze is gepubliceerd in de Staatscourant nr. 253

van 30 december 2004.

Dit tweede Kwaliteits- en Capaciteitsdocument hebben we opgesteld om te

voldoen aan de geldende wetgeving. De inhoud geeft, zoveel mogelijk in de

volgorde van de artikelen van de “Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer

elektriciteit en gas”, de inhoud van onze interne meerjarenplanning. Verder

hebben we bij het opstellen van dit KCD-E rekening gehouden met de

beleidsregel uit 2005 en het concept toetsingskader zoals in oktober 2007

gepresenteerd. De ervaringen uit de beoordeling van het KCD 2006-2012 en

het rapport naar aanleiding van de audit daarover hebben we gebruikt om

op een aantal punten verbeteringen aan te brengen.

ENECO NetBeheer representeert meerdere netbeheerders, die juridisch

gescheiden zijn en waarover wij, conform de wet, afzonderlijk moeten

rapporteren. Om de hoeveelheid informatie compact en overzichtelijk te

houden hebben we ervoor gekozen om al die zaken die voor al de ENECO

netbeheerders gelijk zijn, in dit algemene deel te beschrijven. Dit weer-

spiegelt de eenheid van beleid en uitgangspunten zoals we deze binnen

ENECO NetBeheer hanteren. In het volgende deel geven we per net-

beheerder afzonderlijk de verantwoording zoals deze van ons wordt geëist.

Tenslotte hebben wij een afzonderlijke vertrouwelijke bijlage opgesteld

waarin wij de te rapporteren vertrouwelijke gegevens vermelden.
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Dit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD) elektriciteit geeft de

ontwikkelingen weer die de elektriciteitsnetwerken van ENECO NetBeheer

in de komende vijf tot zeven jaar doormaken. Dit hoofdstuk beschrijft de

belangrijkste ontwikkelingen.

Uitbreidingen

In de komende vijf tot zeven jaar worden gemiddeld ongeveer 23.000

nieuwe aansluitingen per jaar gerealiseerd. Tevens worden gemiddeld

ongeveer 4.000 aansluitingen per jaar ontmanteld. Hiermee neemt het

aantal aansluitingen met ongeveer 19.000 per jaar toe. Het eerste getal

weerspiegelt de te plegen investeringen, het tweede leidt rechtstreeks tot

een toename van de maximale belasting.

De verandering als gevolg van woningbouw leidt, in combinatie met de

ontwikkeling van bedrijventerreinen, tot de uiteindelijke totale geprognoti-

seerde vraag. Het opstellen van de prognoses doen we aan de hand van:

• gemeten waarden uit het recente verleden als uitgangspunt

• de invloed van groei van de vraag bij bestaande klanten

• aanvragen voor nieuwe grote aansluitingen

• gevalideerde kengetallen voor te verwachten nieuwe aansluitingen

• gevalideerde kengetallen voor te ontwikkelen woon- en industriegebieden

Daarnaast houden we diverse trends nauwlettend in de gaten zoals:

• de toename van het verbruik door nieuwe toepassingen zoals

airconditioners

• de invloed van duurzame opties als wind en zon

• gecombineerde productie van warmte en elektriciteit

De gevraagde capaciteit wordt getoetst aan de beschikbare netcapaciteit

waarmee we die situaties in het net zichtbaar maken waar aanvullende

investeringen noodzakelijk zijn. Deze investeringen zijn de komende jaren

onder te verdelen in vier soorten:

• investeringen die rechtstreeks het gevolg zijn van het aansluiten van

nieuwe grote klanten

• af te ronden projecten uit voorgaande jaren
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• investeringen in nieuwe netten in uitbreidingsgebieden

• vergroting van de beschikbare netcapaciteit in bestaande netten

De doorlooptijd van projecten wordt door toenemende levertijden van

grotere netcomponenten en onverwacht langdurige vergunningstrajecten

steeds langer. Dit laatste in het bijzonder daar waar het bovengrondse 150

kV-verbindingen betreft of ondergrondse verbindingen waarbij veel grond-

beheerders en locale instanties betrokken zijn. Onderstaande figuur geeft

voor de verschillende ENECO netbeheerders een overzicht van de voortgang

van de hoogspanning-investeringsprojecten in de afgelopen twee jaar.

De totale beschikbare veilige capaciteit in de hoogspanningsstations is

daarmee in de afgelopen twee jaar met ruim 2,1% toegenomen van

5702 MVA naar 5827 MVA. De netto piekbelasting, vraag minus locale

productie, is licht gestegen naar circa 85% van de, ook onder storings-

condities, beschikbare capaciteit.

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014
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Vervangingen

Het uitgangspunt van ons vervangingsbeleid is dat wij proberen de levens-

duur van netcomponenten door onderhoud en upgrades te verlengen

zolang dit technisch en economisch verantwoord is. Inmiddels heeft een

verdere analyse van de onderhoudbaarheid van bepaalde schakelaars tot de

conclusie geleid dat we de betrouwbaarheid in de nabije toekomst niet

meer met onderhoud kunnen garanderen. Dit is vooral bij hoogspanning

zichtbaar.

Bovenstaande figuur geeft een indicatie weer van de toename in vervangin-

gen in hoogspannings- en tussenspanningsnetten voor de komende jaren.

De vervangingen zijn opgesplitst in vervangingen alleen als gevolg van

einde levensduur, en die vervangingen die plaatsvinden om andere redenen,

bijv. een component die primair om capaciteitsredenen vervangen wordt.

Als referentie is het vervangingsniveau weergegeven wanneer de leeftijds-

opbouw van ons netwerk homogeen verdeeld zou zijn en we een technische

levensduur van 60 jaar zouden hanteren.

Streefwaarde voor de leveringszekerheid

De leveringszekerheid fluctueert enigszins over de jaren heen met een

enkele uitschieter in 2006. In dat jaar is een slechtere leveringszekerheid

zichtbaar. Analyses hebben aangetoond dat dit het gevolg was van extreme

droogte en warmte in de zomermaanden. Onderstaande figuren laten dit

zien voor de gemiddelde uitvalduur en de gemiddelde onderbrekings-

frequentie per klant per jaar. Deze waardes zijn voor ons het uitgangspunt

voor het vanuit de trend bepalen van de streefwaarden zoals we deze per

netbeheerder in dit KCD opgeven.
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De waargenomen verschillen tussen de trends van de netbeheerders binnen

ENECO-NetBeheer zijn benut om te zoeken naar ‘best practices’ om zo de

storingsduur te beperken. Componenten die bovenmatig storingsgevoelig

blijken worden vervangen. Dit gebeurt door analyse van het storingsgedrag.

Ook zullen we meer diagnostische technieken inzetten om zwakke plekken

in het net op te sporen. Het on-line meten van ontladingen in kabels om zo

de veroudering continu te kunnen bewaken, ook wanneer de kabel in

gebruik is, is hier een voorbeeld van.

In het afgelopen jaar is een vervangingsprogramma uitgevoerd om storings-

gevoelige middenspanningsmoffen te vervangen. Eind 2008 zullen alle

storingsgevoelige kunststof moffen in de middenspanning vervangen zijn.

Door het vervangingsprogramma kan de jaarlijkse uitvalduur voor geheel

ENECO NetBeheer met 2,6 minuten verminderen.

Het aantal storingen als gevolg van graafwerkzaamheden neemt significant

toe. In de komende periode wordt het toezicht op werkzaamheden en het

gebruik van de door het KLIC verstrekte gegevens, geïntensiveerd.
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Kwaliteitsbepaling

Om een gedegen beeld te krijgen van de behoefte aan onderhoud en

doelgerichte vervangingen hebben we een kwaliteitsbepaling gedaan van

het netwerk. Deze bepaling waardeert de componenten in het net als:

Matig: directe aandacht vereist

Voldoende: voldoet bij normaal gebruik naar verwachting nog 15 jaar

Goed: voldoet bij normaal gebruik naar verwachting nog 40 jaar

Als nieuw: niet van nieuw te onderscheiden

Voor het elektriciteitsnetwerk van ENECO NetBeheer ziet de kwaliteits-

beoordeling er als volgt uit:

In deze figuren zien we het effect van de nadere analyses naar de toestand

van specifieke assetgroepen. Zichtbaar is de herclassificatie van de

hoogspanningstransformatoren en de schakelinstallaties. De categorieën

“matig” en “voldoende” zijn enigszins toegenomen. Dit is de basis geweest

voor de toename van de vervangingsinvesteringen op grond van het

bereiken van het einde van de levensduur van deze componenten in de

komende jaren.

De details

Tot zover de belangrijkste bevindingen uit dit kwaliteits- en capaciteits-

document. In dit KCD kunt u verder lezen hoe we de verschillende

beoordelingen van capaciteit, kwaliteit en risico hebben gedaan. Verder

geven we een oordeel over het functioneren van het kwaliteitsbeheers-

systeem en beschrijven we op het hoogste niveau een aantal essentiële

processen. Tot slot geven we per juridische netbeheerder binnen ENECO

NetBeheer, zoals tot 31 december 2007 de situatie was, de resultaten van de

analyses weer, doen we een kwaliteitsoordeel over de netwerken en worden

de noodzakelijke aanpassingen benoemd.
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De procedure die wij hebben vastgesteld om de behoefte aan capaciteit te

bepalen, begint met de methode van het ramen van de afname. Dat doen

we per knooppunt in het net met een normale bedrijfsspanning van 25 kV

of hoger. Voor netten met (vrijwel) geen opwekking is de noodzakelijke

capaciteit per knooppunt gelijk aan het maximum van de afname op dat

knooppunt. Voor netten waarin wél teruglevering optreedt, bepalen we de

noodzakelijke capaciteit uit het saldo van opwekking en afname. We

bepalen dan de ontwikkeling van de opwekking op een vergelijkbare

manier als die van de afname en verrekenen opwekking en belasting

vervolgens met elkaar. Zowel bij de raming van de afname als de raming van

de opwekking geven we hier een indicatie van de uitgangspunten die we

hanteren, de ontwikkelingsscenario’s die we verwachten en de vooronder-

stellingen daarbij.

Methode van ramen van de afname

Een prognose over de periode 2007-2014 van de jaarlijkse afname in netten

met weinig opwekking maken we volgens het proces in de figuur. Voor deze

netten is de belasting op de knooppunten alleen afhankelijk van de afname

en de netopbouw. De ontwikkeling van de afname bepaalt dus direct de

ontwikkeling van de knooppuntbelasting en de noodzakelijke capaciteit.

Zie figuur hiernaast.

Voor netten mét opwekking gebruiken we hetzelfde proces voor de

ontwikkeling van de afname. De knooppuntafname is in dit geval de basis

voor de procedure waarbij we de opwekking en de afname met elkaar

verrekenen. Daarover verderop meer.

De belangrijkste stappen in het proces knooppuntbelasting zijn:

• Het verzamelen van de vorig jaar (2006) gemeten belastinggegevens per

knooppunt.

• Het schatten van de ontwikkeling van de belasting voor bestaande

aansluitingen. Voor klanten met een aansluitwaarde groter dan of gelijk

aan 2 MW volgen we de ontwikkelingen via contacten met de klant of met

marktpartijen. Voor klanten met een aansluitwaarde kleiner dan 2 MW

maken we, vanuit relevante maatschappelijke, technologische,

economische en historische ontwikkelingen, een schatting van de toename

voor de normale belasting.

• Het verzamelen van aanvragen die we al hebben ontvangen voor grote

nieuwe aansluitingen in de periode 2007-2014. Dat betekent: het

verzamelen van nieuwbouw- en afbraakgegevens voor woningen,

industrie en speciale projecten tot 2 MW en het vaststellen van

kengetallen voor toe- of afname in woning- en Industrieaansluitingen.

• Het evalueren van de activiteiten die volgen uit het Kwaliteits- en

Capaciteitsplan 2006-2012. Door de bouw van nieuwe netdelen kan de

belasting op de bestaande knooppunten veranderen, in ieder geval op

de in het vorige Capaciteitsplan gesignaleerde knelpunten.

Raming van de noodzakelijke
capaciteit
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• Het vaststellen van de knooppuntbelasting door een combinatie van de

voorgaande stappen.

Deze stappen leiden tot de knooppuntbelastingen voor de periode 2007-

2014. In de volgende paragrafen lichten we ze toe.

Uitgangspunten voor de schatting van de
belastingontwikkeling

In deze paragraaf geven we aan welke uitgangspunten we hanteren voor de

belastingontwikkeling. Zo bieden we inzicht in de wijze waarop we onze

gegevens en informatie hebben verzameld, geanalyseerd en

geïnterpreteerd.

Gegevensverzameling

Belastinggegevens van het vorige jaar

De belastinggegevens over 2006 zijn afkomstig uit de bedrijfsvoering-

systemen van ENECO Netbeheer. Het betreft de maxima van de gemeten

belastingen over het hele jaar. Waar belastinggegevens niet over het hele

jaar beschikbaar waren, hebben we schattingen gemaakt. Deze zijn

gebaseerd op vergelijking met voorgaande jaren, op comptabele meet-

gegevens of opname ter plaatse.

Individuele belastingprognoses van aangeslotenen vanaf 2 MW

Volgens artikel 4.1.1 van de Netcode moeten alle verbruikers met een

gecontracteerd vermogen van meer dan 2 MW de Netbeheerder elk jaar een

schatting geven van hun afname voor de komende 7 jaar. Van een aantal

aangeslotenen hebben we deze schatting ontvangen; bij klanten waarvan

we die prognose niet hebben ontvangen, nemen we aan dat er de komende

7 jaar geen wijziging in het verbruik optreedt.

Binnengekomen aanvragen voor (grote) aansluitingen

In onze prognoses hebben we de binnengekomen opdrachten en de offerte-

aanvragen voor te realiseren aansluitingen in de periode 2007-2014

meegenomen.

Specifieke aandachtsgebieden

Industrie en overslagbedrijven

Het is onzeker of en wanneer op middellange en lange termijn knelpunten

ontstaan in de industrie en overslagbedrijven in het Rotterdamse haven-

gebied. De locatie en de omvang van nieuwe aansluitingen zijn immers

(nog) niet bekend. De grote omvang van de bedrijven in het gebied maakt

het meteen ook onzeker of extra vermogens en aansluitvelden nodig zijn in

bij de aansluiting gelegen transformatorstations. Doordat we intensiever

overleggen met gemeenten en het Havenbedrijf Rotterdam, verwachten we

dat we de komst van nieuwe aansluitingen eerder en beter kunnen

signaleren.



57

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014

Tuinbouw

In Zuid-Holland zijn de gemeente Lansingerland en de Zuidplaspolder

aangewezen als grote duurzame glastuinbouwlocaties. In deze gebieden is

er momenteel een flinke toename van de glastuinbouw. De provinciale

plannen voorzien een toename van gemiddeld 20 hectare per jaar, tot 2012

voornamelijk in Lansingerland, daarna in de Zuidplaspolder. Andere

duurzame glastuinbouwlocaties in Zuid-Holland liggen ten oosten van

Delfgauw, ten zuiden van Brielle en tussen Ridderkerk en Barendrecht. Het

gebied rond Brielle moet uitgroeien tot circa 400 hectare. Op basis van

gegevens over de afgelopen jaren schatten we de groei in dit gebied voor

de komende periode op 20 hectare per jaar. In Lansingerland en bij Brielle

voorzien we netuitbreidingen. De exacte planning hangt af van de door

tuinders ingediende aanvragen.

Nieuwbouwgegevens kleinere aansluitingen

Na bestudering van verschillende streekplannen hebben we per knooppunt

relevante nieuwbouwgegevens (grotere clusters) bepaald, zowel voor de

woningbouw als voor de industrie. Bij nieuwbouw is altijd erg onzeker of

een project daadwerkelijk en volgens planning wordt gerealiseerd. Daarom

maken we een schatting: bij de nieuwbouw van woningen op basis van de

gemiddelde realisatie van woningen in de afgelopen 10 jaar, bij industriële

projecten op basis van beschikbare gegevens en ervaring.

Vaststelling toename aangeslotenen tot 2 MW

De belastingtoename die we voor aansluitingen tot 2 MW in onze

berekeningen moeten toepassen, hebben we vastgesteld op basis van een

analyse van historische, economische en technologische ontwikkelingen.

De ervaring leert dat economische groei een heel belangrijke factor is in de

groei van het elektriciteitsverbruik. Voor de groei van het Bruto Binnenlands

Product (BBP) hanteren we in dit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument een

waarde van 2,5 procent. Dit komt overeen met de trendmatige groei van de

afgelopen twintig jaar.

Het historische verloop van het elektriciteitsverbruik van verbruikers met

een contractwaarde tot 2 MW hebben we geanalyseerd op basis van

publicaties van EnergieNed. Uit deze gegevens volgt een gemiddelde

trendmatige groei van het piekverbruik in huishoudens en andere

aangeslotenen tot 2 MW van 1 tot 2 procent per jaar. Daarnaast hebben we

aandacht besteed aan ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de

periode 2008-2014. Bevindingen daarover lichten we toe in de volgende

paragrafen.

Huishoudens

We verwachten voor het totale verbruik geen afwijking van de trendmatige

groei. Een extra toename van de hoeveelheid comfortverhogende

apparatuur in huishoudens (airco’s, domotica) valt grotendeels weg tegen

de verhoogde energie-efficiëntie van andere apparatuur (verlichting,

beeldschermen). De veranderende demografische samenstelling van de

bevolking leidt op den duur vermoedelijk tot een afname van de groei per

huishouden. We verwachten dat de invloed daarvan in de periode tot 2014

in de Randstad nog klein is.
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Uiteindelijk komen wij voor de bestaande aansluitingen tot de volgende

acres percentages:

Huishoudens: + 1,5 procent per jaar

Industrie en handel tot 2 MW

Voor de periode 2007-2014 verwachten we dat de groei van elektrificatie in

bedrijven mogelijk wat afneemt. Het verbeteren van de energie-efficiëntie

speelt het komende decennium mogelijk een grotere rol. De consequentie is

in dat geval een minder grote groei van de jaarlijkse elektriciteitsafname. De

groei van airconditioning vindt vrijwel uitsluitend plaats bij nieuwbouw of

omvangrijke renovaties. Daarvoor worden nieuwe aansluitingen aan-

gevraagd. Daarom is de toepassing van airconditioning niet verwerkt in

accrespercentages, maar in nieuwbouw.

Uiteindelijk komen wij voor de bestaande aansluitingen tot de volgende

acres percentages:

Industrie: + 1,2 procent per jaar

Kengetallen voor nieuwbouw

Voor de berekening van de belastingtoename in de netten als gevolg van

nieuwbouw is het noodzakelijk per eenheid nieuwbouw (verdeeld in

woningen en industrie) een kengetal voor de piekbelasting te bepalen.

Woningen

Om tot een kengetal te komen voor het piekverbruik (in kVA) per soort

woning, hebben we gebruik gemaakt van de Ecofys verbruikprofielen voor

huishoudens in combinatie met het nationaal gemiddelde jaarverbruik

(kWh) van woningen in 2006.

Industrie en handel

De grote mate van diversiteit in activiteiten in de industrie maakt het

moeilijk een eenduidig kengetal voor de piekbelasting vast te stellen. Voor

concrete nieuwbouwplannen waarbij de betreffende industrieactiviteiten

zijn aangegeven, rekenen we met het al aangevraagde vermogen of,

wanneer nog geen vermogen is aangevraagd, met een ervaringskengetal.

Voor ‘onbestemde’ nieuwbouwplannen waarbij het soort industrie nog

onbekend is, gaan we uit van 0,15 MVA per hectare bedrijfs- of industrie-

terrein. Dit kengetal passen we aan op het moment dat informatie

beschikbaar is over de verwachte invulling, gebaseerd op bijvoorbeeld

gegevens over industrie en handel in de nabijheid.

Soort woning Gemiddeld jaarverbruik (kWh) Piekverbruik (kVA)op 25/10 kV-niveau

Flat/appartement 2.500 0,63
Eengezinswoning 3.400 0,85
Vrijstaande woning 4.600 1,17
Gemiddeld 3.350 0,85

Kengetallen voor nieuwbouwwoningen



Methode van ramen van de opwekking en de uitwisseling

Voor gebieden met opwekking (die zoals eerder beschreven invloed heeft

op de afname) volgen we onderstaand proces om de knooppuntbelastingen

te bepalen.
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De belangrijkste stappen in het proces zijn:

• Het verzamelen van de vorig jaar (2006) gemeten belastinggegevens per

knooppunt.

• Het schatten van de ontwikkeling van de belasting voor bestaande

aansluitingen. Voor klanten met een aansluitwaarde groter dan of gelijk

aan 2 MW volgen we de ontwikkelingen via contacten met de klant of met

marktpartijen. Voor klanten met een aansluitwaarde kleiner dan 2 MW

maken we, vanuit relevante maatschappelijke, technologische,

economische en historische ontwikkelingen, een schatting van de toename

voor de normale belasting.

• Het verzamelen van aanvragen die we al hebben ontvangen voor grote

nieuwe aansluitingen met opwekking in de periode 2007-2014.

• Het vanuit relevante maatschappelijke, technologische en economische

ontwikkelingen schatten van een accres voor de decentrale opwekking bij

nieuwe aansluitingen voor de periode 2007-2014.

• Het vaststellen van de opwekking per knooppunt door een combinatie van

de voorgaande stappen.

• Het combineren van opwekking en afname tot een belasting per knoop-

punt. Hierbij spelen de karakteristieken van de verschillende soorten

afnemers en productiemiddelen en belangrijke rol. De belasting is positief

aangegeven als de afname overheerst en negatief als de opwekking

overheerst.

In de volgende paragrafen lichten we de deelstappen in dit proces toe.

Uitgangspunten voor de schatting van de ontwikkeling van de opwekking

In deze paragraaf geven we aan welke uitgangspunten we hanteren voor de

ontwikkeling van de opwekking. Zo bieden we inzicht in de wijze waarop

we onze gegevens en informatie hebben verzameld, geanalyseerd en

geïnterpreteerd.

Gegevensverzameling

• Opwekgegevens van het vorige jaar

De gegevens over 2006 hebben we afgeleid uit metingen in de bedrijfs-

voeringsystemen van ENECO NetBeheer. Het betreft soms de directe

opwekking. Veelal hebben we de gegevens afgeleid uit de variaties in

netto belasting in combinatie met aantallen en vermogens van opgestelde

opwekeenheden. Waar we niet beschikten over opwekgegevens, hebben

we schattingen gemaakt. Deze zijn gebaseerd op vergelijking met

voorgaande jaren, op comptabele meetgegevens of opname ter plaatse.

• Individuele opwekprognoses van aangeslotenen vanaf 2 MW

Volgens artikel 4.1.1 van de Netcode moeten alle opwekkers met een

gecontracteerd vermogen van meer dan 2 MW de Netbeheerder elk jaar

een schatting geven van hun opwekking voor de komende 7 jaar. Van een

aantal aangeslotenen hebben we deze schatting ontvangen; bij klanten

waarvan we die prognose niet hebben ontvangen, nemen we aan dat er

de komende 7 jaar geen wijziging in de opwekking optreedt.
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• Reeds binnengekomen aanvragen voor (grote) aansluitingen

In onze prognoses hebben we de binnengekomen opdrachten en de

offerteaanvragen voor te realiseren aansluitingen in de periode 2007-2014

meegenomen. Het is onzeker of en wanneer op middellange en lange

termijn knelpunten ontstaan in de categorie grote aansluitingen. De

locatie en de omvang van nieuwe aansluitingen zijn immers (nog) niet

bekend. Dat maakt het meteen ook onzeker of extra vermogens en

aansluitvelden nodig zijn in bij de aansluiting gelegen transformato-

stations.

Algemene ontwikkelingen decentraal vermogen

Omdat het broeikaseffect moet worden beperkt en de energieprijzen hoog

zijn, voorzien wij een grote groei van decentraal vermogen. In deze

paragraaf behandelen we de ontwikkeling van verschillende typen

decentrale opwekking.

Windenergie

Het doel van de overheid is dat in 2010 in Nederland 1500 MW aan wind-

vermogen is geïnstalleerd. In de Bestuursovereenkomst Landelijke

Ontwikkeling van Windenergie krijgen de provincies instrumenten om

gemeenten te dwingen windmolens te plaatsen. In de provincie Zuid-

Holland wordt gestreefd naar 250 MW aan windvermogen in 2010, in de

provincie Utrecht is de streefwaarde 50 MW. De resulterende toename in

opwekking is 50 MW per jaar in Zuid-Holland en 10 MW per jaar in Utrecht.

Wij verwachten voor Zuid-Holland dat de geraamde groei wordt

gerealiseerd en we voorzien een voortgaande groei van dezelfde grootte na

2010. Voor Utrecht blijft de groei achter bij de prognoses. Wij rekenen

daarom met een toename van 5 MW per jaar gedurende de hele periode die

dit plan bestrijkt.

Hoewel windenergie door de gemiddelde aansluitwaarde per molen een

vorm van decentraal vermogen kan zijn, worden windmolens in het

algemeen in grote windparken geplaatst. Daardoor wordt de energie toch

centraal in het net gevoed. Aansluitingen voor windenergie komen in het

algemeen terecht in de categorie aansluitingen > 2 MVA, die we

afzonderlijk in de prognose hebben opgenomen.

Industriële WKK

Middelgrote tot grote WKK’s

Doordat (sinds het vorige capaciteitsplan) de energieprijzen op de APX zijn

gestegen, is de interesse in het plaatsen van WKK-eenheden sterk toe-

genomen. Voorlopig beperkt deze toename zich tot middelgrote en grote

eenheden bij de industrie en middelgrote eenheden in de glastuinbouw.

Houden we rekening met de verhandeling van CO2-emissierechten, dan kan

de belangstelling voor WKK-eenheden nog verder stijgen. In dit capaciteits-

plan hebben we alleen de in mei 2007 bekende definitieve plannen mee-

genomen in de gegevens die we aan TenneT hebben verstrekt. De na die tijd

aangekondigde plannen beoordelen we wel op mogelijke knelpunten, maar
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omdat we niet weten of ze doorgaan, hebben we ze niet meegenomen in de

investeringsplannen.

Huishoudens en kleinzakelijk

Micro-WKK

Op dit moment zijn diverse typen micro-WKK in ontwikkeling. Het is

aannemelijk dat de micro-WKK de huidige verwarmingsapparatuur in

huishoudens verdringt. Deze verdringing heeft onvermijdelijk invloed op de

energiedistributienetwerken, al hangt dat sterk af van de manier waarop

micro-WKK’s worden aangedreven. Veel installaties worden waarschijnlijk

warmtevraagvolgend ingesteld. Daarom moeten we er, op het moment dat

de micro-WKK gangbaarder wordt, rekening mee houden dat er ’s avonds en

’s nachts veel decentraal opgewekte elektriciteit wordt teruggeleverd.

Omdat de warmtevraag en de elektriciteitsvraag ongelijktijdig en ongelijk-

vormig zijn, kan deze teruglevering leiden tot andere criteria voor het

aanleggen en bedrijven van de laagspanningnetten en mogelijk ook de

middenspanningsnetten. Ook leidt het tot aanpassing van de kengetallen

voor de belastingontwikkeling op hoogspanningsniveau.

Begin 2007 hebben leveranciers van micro-WKK’s de volgende

marktverwachting aangegeven.

Voor 2014 is de verwachting dat in Nederland 358.000 installaties worden

bedreven, elk met een vermogen van 1 kW elektrisch. Ofwel: een

penetratiegraad van ongeveer 5 procent van het aantal woningen. In het

ENECO gebied verwachten we zo’n 30 procent van het totaal: 107.000

installaties met een totaal vermogen van 107 MW.

Fotovoltaïsch vermogen

Hoewel decentrale toepassing van zonne-energie sinds de jaren negentig

een flinke groei heeft doorgemaakt, gaat het vaak om kleine ‘achter de

meter’-toepassingen. We beschouwen die dan ook niet als een bepalende

factor voor toekomstig elektriciteitsverbruik van verbruikers tot 2 MW.

Bovendien zorgt de toepassing van zonne-energie vaak voor een

vermindering van de belasting in de zomer. De zomerbelasting is in een

beperkt aantal gebieden maatgevend en alleen in die gebieden kan zonne-

energie invloed hebben op de knelpunten in het net.

Jaar Aantal per jaar Gecumuleerd

2007 1.000 1.000
2008 5.000 6.000
2009 12.000 18.000
2010 20.000 38.000
2011 45.000 83.000
2012 75.000 158.000
2013 90.000 248.000
2014 110.000 358.000

Ontwikkeling micro-WKK (bron: Smart Power Foundation)
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Tuinbouw

De ontwikkeling van opwekking in de tuinbouw gaat zeer snel. In de

afgelopen jaren is het opgestelde vermogen landelijk gegroeid tot 1400

MW. De groei per jaar bedraagt nu zo’n 300 MW. In het ENECO gebied is het

opgestelde vermogen nu ongeveer 200 MW en de groei zo’n 70 MW per

jaar. Deze groei treedt voornamelijk op in de gebieden Langsingerland en

Brielle/Tinte. We hebben de verwachte groei verdeeld over de relevante

stations en opgenomen in opwekprognoses per station.

Bepaling van de knooppuntbelastingen

De invloed van de opwekking op knooppuntbelastingen varieert. We

werken deze invloed uit voor de belangrijkste technieken.

Windmolens

De invoeding van windmolens heeft, zolang deze invoeding kleiner is dan

de afname op een knooppunt, nauwelijks invloed op de maximale afname.

Windmolens leveren niet altijd - sterker nog: ze staan een relatief groot en

onvoorspelbaar deel van het jaar stil. Daarmee is de kans groot dat er op

momenten waarop de hoogste afnamen optreden, geen invoeding is. Pas als

het windmolenvermogen groter is dan de maximale afname, kan wind-

energie de maximale knooppuntbelasting beïnvloeden. Immers: bij lage

belasting vindt dan op het knooppunt netto teruglevering plaats. Bij de

theoretisch minimale belasting van nul is de netto teruglevering maximaal

en groter dan de maximale belasting.

Op basis van deze redenering verwerken we de invloed van windenergie op

de knooppuntbelasting alleen wanneer de invoeding groter is dan de totale

afname op het knooppunt.

WKK industrieel

Industriële WKK bij klanten > 2 MW moet zijn verwerkt in de belasting-

prognoses die zij ons hebben doorgegeven. Klanten melden ons immers de

uitwisseling op het leverpunt; of die uitwisseling positief of negatief is,

hangt af van de omvang van opwekking en afname van de klant. We

hebben deze belasting met het juiste teken (plus of min) verwerkt in de

belastingprognoses per knooppunt.

Van klanten die geen nadere informatie verstrekken, verwerken we het hele

opgegeven vermogen in de belastingprognose: we gaan er dan dus van uit

dat de invoeding van industriële WKK’s over het algemeen een hoge

bedrijfstijd heeft. Geeft de klant een duidelijk seizoenspatroon op, dan

houden we daar rekening mee en verwerken we een lagere waarde in de

prognose per knooppunt.

Tuinbouw en zakelijke markt

Toepassing van WKK in de tuinbouw en zakelijke markt (het midden-

segment) leidt tot verlaging van het dagmaximum. De opbrengst van

elektriciteit maakt het vooral economisch om overdag te produceren.

Wanneer tot ongeveer 30 procent van de maximale afname wordt

‘opgevangen’ door WKK’s, zorgt dat voor een even grote verlaging van de

knooppuntbelasting. Er is belasting op tijdstippen waarop de WKK’s niet
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leveren (meestal ’s nachts en in het weekend), die altijd zorgt voor een

knooppuntbelasting tussen 50 en 70 procent van de maximale afname.

Groeit de penetratiegraad van WKK’s tot zo’n 100 procent van de maximale

afname, dan is de invloed op de knooppuntbelasting klein. Dan wordt de

teruglevering in de avonduren bij lage afname bepalend en loopt de

knooppuntbelasting (in negatieve richting) weer op.

Micro-WKK

Micro-WKK is warmte gestuurd en heeft in de winter een zeer hoge bedrijfs-

tijd. Bij lage penetratie betekent dat in woongebieden voor bijna 100

procent van het opgestelde vermogen een verlaging van het maximum, dat

ook in de winter valt. Bij een penetratie van 20 procent kan het winter-

maximum door WKK zó laag worden dat het zomermaximum maatgevend

wordt voor de netontwikkeling. Omdat micro-WKK’s in de zomer nauwelijks

draaien, hebben ze nauwelijks invloed op de dan optredende piek. In

bestaande bebouwde gebieden is er voorlopig nog niet zo’n hoge

penetratie. In nieuw op te leveren woonwijken na 2010 is dat wel goed

mogelijk.



In de onderstaande figuur laten we zien hoe we uit de eerder bepaalde

belastingprognose de capaciteitsknelpunten bepalen.

We volgen daarbij deze stappen:

• Het vaststellen van de knooppuntbelasting uit het voorgaande hoofdstuk.

Dit leidt tot de knooppuntbelastingen voor de jaren 2007-2014.

• Het bepalen en verzamelen van de veilige capaciteit per knooppunt. De

veilige capaciteit is de maximaal toelaatbare belasting in voorziene

storingssituaties.

• Het afzetten van de knooppuntbelasting tegen de veilige capaciteit.

Daarna komen via koppeling aan de capaciteitscriteria eventuele

knelpunten naar voren.

• Het bedenken en aangeven van oplossingsrichtingen voor de ontstane

knelpunten in het net.

Oplossingsrichting

65

Methode van knelpuntbepaling
en keuze voor oplossingsrichting

A
lg
em

en
e
u
itg

an
g
sp
u
n
ten

en
K
B
S

Knelpuntbepaling

Veilige capaciteit
belastingprognose

van pagina 53

Capaciteits
knelpunten



66

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014

Uitgangspunten veilige capaciteit

Bij de bepaling van de veilige capaciteit hanteren we de volgende uitgangs-

punten voor de ontwikkeling van het primaire net (inclusief hoofdverdeel-

stations en transformatorstations).

• We houden voldoende reservecapaciteit voor het transport van

elektriciteit aan door een prognose te maken van de ontwikkeling van het

net voor de komende zeven jaar (tot en met 2014) en de verwachte

belastingontwikkeling. Deze belastingontwikkeling volgen we jaarlijks (E-

wet).

• We houden rekening met enkelvoudige storingsreserve in het net bij

onderhoud van verbindingen naar een hoofdverdeelstation, voor zover dit

geen uitlopers zijn (Netcode).

• Voor overige componenten houden we nog rekening met enkelvoudige

storingsreserve voor de normale bedrijfsvoeringsituatie (Netcode).

• We laten omschakeling bij storingen in het HS- en TS-net automatisch of

via het Bedrijfsvoering Centrum (BVC) plaatsvinden.

• We benutten de maximaal toelaatbare belasting van netcomponenten.

Maximaal toelaatbare belasting van netcomponenten

Bij ENECO NetBeheer beschikken we over een handboek waarmee we de

belastbaarheid boven het nominale (het vastgestelde) vermogen van de

hoofdcomponenten (transformatoren en kabels) kunnen bepalen. Daarbij

houden we rekening met de condities waaronder dat mag gebeuren. In dit

handboek zijn ook de procedures voor toepassing en bewaking vastgelegd.

Rekening houdend met statistische gegevens en karakteristieken van de

belasting, kunnen we op die manier belastingen toelaten die groter zijn dan

de nominale waarde.

In dit document hebben we de volgende aspecten uit de handboeken

Belastbaarheid toegepast bij de bepaling van de toelaatbare belasting:

• Wordt in de normale bedrijfssituatie de reservecomponent voor N-1

ingeschakeld zodat de belasting zich verdeelt, of is de reservecomponent

in normale situatie uitgeschakeld?

• Wat is de invloed van de omgevingstemperatuur op de belastbaarheid van

netcomponenten?

• Is sprake van een continue belasting of van een cyclisch belastingspatroon

met een piek overdag en een laag verbruik ’s nachts?

De handboeken en procedures geven de maximaal toelaatbare belasting

(capaciteit). Daarbij veroudert een component even snel als bij een continue

nominale belasting onder standaardomstandigheden. Bij aansluitingen

tussen netten van verschillende netbeheerders bepalen we in overleg de

toelaatbare (over)belasting.

Bij de knelpuntbepaling beperken we ons in dit document tot de knoop-

punten in de netten. Knelpunten in aansluitingen zijn dus niet opgenomen:

we kunnen ze nauwelijks voorspellen omdat de aangeslotenen individueel

hun afname kunnen bepalen; daarnaast worden dergelijke knelpunten vaak

binnen korte tijd opgelost en spelen ze dus geen rol in een

langetermijnprognose.
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Specifieke aandachtspunten bij de bepaling van de capaciteit

Voor een HS-net dat meerdere HS-knooppunten voedt, geldt de enkel-

voudige storingsreserve ook in onderhoudssituaties. Het onderhoud moet

dan ten tijde van lage belasting gepland worden, of er moet belasting

worden overgezet om de belasting tot een veilig niveau te laten zakken.

Als in een deelnet met eenheden groter dan 5 MW opwekking plaatsvindt,

mogen de transformatoren en kabels maximaal worden belast als:

• een component en de grootste eenheid in dat deelnet uit bedrijf zijn;

• de twee grootste eenheden in dat deelnet uit bedrijf zijn.

Daarbij moeten de eenheden in het deelnet voldoen aan de regels in de

Technische Codes, ex artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. Daarnaast

moet vaststaan dat de eenheden onafhankelijk opereren.

Omdat de WKK steeds gangbaarder wordt, moeten we ook rekening houden

met niet-beschikbaarheid op basis van economische motieven. Het gaat dan

om eenheden die niet strikt noodzakelijk zijn voor warmte- of stoom-

productie of de verbranding van afvalstoffen. Wanneer een WKK direct is

gekoppeld aan een bepaald proces, rekenen we het elektriciteitsverbruik

van dat proces niet mee in de belasting op het moment dat de WKK niet

draait.

Uitgangspunten knelpuntbepaling en oplossingsrichting

We maken onderscheid tussen bestaande en te verwachten knelpunten.

Bestaande knelpunten zijn:

• knelpunten die al in het vorige capaciteitsplan waren opgenomen en

waarvan we de oplossing voorbereiden of uitvoeren;

• knelpunten die zijn ontstaan door opdrachten voor nieuwe of vergrote

aansluitingen.

Te verwachten knelpunten zijn alle andere knooppunten waar in de periode

tot 2014 de maximaal toelaatbare belasting wordt overschreden.

Bij de keuze van de oplossingsrichting gelden de volgende randvoor-

waarden:

• doelmatig investeren;

• standaardoplossingen kiezen;

• efficiënt combineren van projecten voor capaciteitsuitbreiding en

vervanging.

In dit document hebben we voor de periode tot 2014 voor alle knelpunten

één oplossing vermeld die voldoet aan deze randvoorwaarden. Op het

moment dat we een project starten, wegen we mogelijke alternatieven af

die ook aan de randvoorwaarden voldoen.
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In deze paragraaf geven we inzicht in de nauwkeurigheid van de raming van

de afname en opwekking. Dat is tegelijk een indicatie hoe nauwkeurig we

het ontstaan van capaciteitsknelpunten in de tijd plaatsen.

Raming van de afname

In ons Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2006-2012 hebben we een

uitgebreide berekening voor de nauwkeurigheid van de raming van de

knooppuntbelastingen opgenomen. Rekening houdend met de meet-

nauwkeurigheid van meting in onze bedrijfsvoeringsystemen, de

economische ontwikkeling, planologische ontwikkelingen en de uitvoering

van de netontwikkelingen volgens het vorige KCD, volgt uit die berekening

dat we de belastingen in algemene netstations zonder zelfopwekking tot

ongeveer 8 procent nauwkeurig kunnen voorspellen.

Het is onzeker of en wanneer op middellange en lange termijn knelpunten

ontstaan in de categorie grote aansluitingen. We weten immers niet of en

hoe beslaande locaties zich ontwikkelen en hoe groot nieuwe aansluitingen

zijn. Veel bedrijven zijn uit concurrentieoverwegingen terughoudend bij het

geven van een prognose van hun elektriciteitsverbruik over zeven jaar. Bij

nieuwe aansluitingen is het nog lastiger op tijd informatie te krijgen.

Immers, pas als een aansluiting wordt aangevraagd, krijgen wij een

belastingprognose voor de komende zeven jaar. Daarom nemen we in beide

gevallen alleen de ontwikkelingen op die we schriftelijk van de

aangeslotene hebben ontvangen en die kunnen leiden tot een knelpunt in

het net.

Raming van de opwekking

Industrie

Over het algemeen kunnen we goed voorspellen welk effect de bestaande

grotere opwekkers in de industriële omgeving hebben. De warmte- of

elektriciteitsproductie is gekoppeld aan het industriële proces; de

opwekking volgt dus het proces. De bedrijfstijd is afhankelijk van het

primaire proces en is over het algemeen hoog. De opwekeenheden draaien

meestal op vollast voor een optimaal rendement.

Het opgewekte vermogen is meestal tot op enkele procenten bekend, net

als het patroon van de opwekker (dag, maand of jaar).

Windenergie

Het gedrag van windmolens kunnen we op de korte termijn nauwelijks

voorspellen. Binnen enkele uren kan de wind afnemen van de ontwerp-

windsnelheid tot nul of storm. Het vermogen van de windmolen neemt dan

af van maximaal tot nul. Er is één zekerheid: het zal een keer stormen of

windstil zijn tijdens de maximale afname; windmolens leveren dan geen

bijdrage aan de belasting op het betreffende knooppunt.

Analyse van de betrouw-
baarheid van de raming
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Micro-WKK

Over de betrouwbaarheid van de prognose van micro-WKK’s kunnen we

niets zeggen. We beschouwen de aantallen vooralsnog als indicatief. De

levering uit een micro-WKK is wel goed voorspelbaar: als een micro-WKK

draait, levert hij het maximale vermogen. De bedrijfstijd zal in de praktijk

moeten blijken. Vanwege de grote aantallen verwachten we dat we vrij snel

voldoende statistische gegevens uit het net krijgen waarmee we de bijdrage

van micro-WKK’s aan de knooppuntbelastingen nauwkeurig kunnen

schatten. Naarmate hun aantal en daarmee hun invloed groeit, neemt dus

ook de nauwkeurigheid van hun bijdrage toe. Een nauwkeurigheid van

enkele procenten in de knooppuntbelastingen op tussenspanning moet

haalbaar zijn.

WKK

De bijdrage van middelgrote WKK’s is het lastigst te bepalen. Deze WKK’s,

die bij tuinders, bedrijven en voor stadsverwarming worden ingezet, hebben

elk een relatief groot vermogen ten opzichte van de capaciteit van de

knooppunten in het net. Ze beïnvloeden de knooppuntbelasting dus sterk.

Maar de exacte locatie van WKK’s die in de toekomst worden geplaatst,

kennen we natuurlijk nog niet. Ook is het lastig te bepalen wanneer een

bestaande of nieuwe WKK in bedrijf is. Dat hangt af van:

• de warmtebehoefte van een primair proces bij een bedrijf;

• de warmtevraag van stadsverwarming;

• de elektriciteitsvraag van een proces;

• de landelijke elektriciteitsvraag op de lange termijn;

• de landelijke elektriciteitsvraag op de korte termijn (APX);

• een combinatie van deze factoren.

Tenslotte speelt de regelgeving van de overheid een rol; de regelgeving op

basis van de Elektriciteitswet en stimuleringsregelingen zoals de MEP

veranderen doorlopend. Dat alles maakt het vrijwel onmogelijk voor meer

dan enkele jaren een betrouwbare schatting van de ontwikkeling van

middelgrote WKK’s te maken. In gebieden waarin middelgrote WKK’s een

flink aandeel hebben, moet de belastingprognose daarom worden

geïnterpreteerd worden als ‘het scenario dat we bij ENECO NetBeheer het

meest waarschijnlijk achten’.
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Om een goede richting te hebben voor activiteiten die de betrouwbaarheid

van het net in stand houden of verbeteren, stellen we streefwaarden vast.

Het gat tussen de huidige betrouwbaarheid en deze streefwaarden bepaalt

wanneer we welke actie moeten ondernemen.

Statistische basis

Om de waarden vast te stellen die we nastreven als het gaat om de

kwaliteit, gebruiken we de statistische methode van trendanalyse. Daarmee

bepalen we een trend vanuit de waarden voor onderbrekingsfrequenties en

storingsduur die we hebben gerealiseerd. Deze trendwaarde vergelijken we

met de trend zoals die in het vorige KCD was voorzien. Uitgangspunt is dat

we een dalende trend (verbetering) voortzetten aan de hand van het

huidige onderhouds- en vervangingsbeleid en bij een stijgende trend

(verslechtering) zoeken naar aanvullende maatregelen om de stijging af

te vlakken. Welke maatregelen dat zijn, bepalen we via een analyse van

verbanden tussen falende componenten, soorten storingen en hun aandeel

in de betrouwbaarheid van de netten.

Realiteitszin

We kiezen bewust voor een statistische trendbenadering in combinatie met

gerichte veranderingen. Zo verbeteren we realistisch en gecontroleerd,

zonder verbeterstappen die we al hebben gedaan teniet te doen.

Uitwerking van de methode

We hebben voor de Netbeheerders ENECO NetBeheer, ENBU, EdelNet en

EMH voor de vaststelling van de streefwaarden voor laagspanning en

middenspanning gebruikgemaakt van twee invalshoeken. Ten eerste hebben

we de ontwikkeling van de leveringsbetrouwbaarheid gedurende langere

tijd in kaart gebracht, gebaseerd op een trendanalyse. Daarnaast hebben

we onderzocht welke causale verbanden er zijn tussen trends en falende

componenten of het sneller herstellen van het transport. Voor Hoog-

spanning en de kleinere Netbeheerders Zuid-Kennemerland en Weert

hebben we de trend van de ontwikkeling van de kengetallen over de laatste

jaren als uitgangspunt genomen. Bij deze groep is het aantal storingen

relatief klein en de kengetallen variëren door de jaren heen sterk. We

sluiten zulke variaties ook in de toekomst niet uit. We geven de kengetallen

per Netbeheerder en per netvlak weer. Daarbij sluiten we aan bij de

Nestorsystematiek. Die maakt het mogelijk de aangegeven waarden

eenvoudig te toetsen. Bij eventuele afwijkingen kunnen we zodoende

een net als veroorzaker aanwijzen en doelgericht bijsturen.

Aanvullende analyses

Bij het toepassen van de trendanalyse hanteren we het jaar 2009 als

‘voorspelhorizon’ omdat het effect van maatregelen die we nemen vaak pas

na twee jaar (of meer) zichtbaar wordt. Een voorspelhorizon voorbij 2009 is

niet realistisch: de kengetallen variëren dan statistisch steeds sterker en de

betrouwbaarheid neemt af. Naast de trends zelf kijken we naar acties die de

trend hebben beïnvloed. Denk aan een afgerond vervangingsproject dat een

Streefwaarden voor de
leveringsbetrouwbaarheid
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periode van daling heeft veroorzaakt en daarmee de trend afvlakt.

Andersom kan een project waarmee we een veel voorkomende storings-

oorzaak oplossen, een negatieve trend ombuigen. Aan de hand van een

analyse van deze trends bepalen we passende acties in onze operationele

plannen.

Verantwoording van de in de analyse gebruikte kengetallen

We zijn uitgegaan van de inputgegevens voor de indicatoren zoals die zijn

gepubliceerd in de tabellen van de ‘Onvoorziene niet-beschikbaarheid in

netten van 0,4 kV tot en met 380 kV’ van EnergieNed. Gegevens die

duidelijk niet correct waren, hebben we verwijderd. Ook hebben we

zogenaamde outliers (extreme waarden) uit deze gegevens gelicht. Bij de

interpretatie van trends hebben we gebruik gemaakt van zogenoemde

boxplots, waarbij zo’n outlier volgens een bepaalde berekening minder

zwaar telt. Zodoende oefenen alle gegevens een min of meer gelijke invloed

uit op de trendlijn.

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014
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Bij ENECO onderscheiden we twee soorten risico’s:

• Algemene bedrijfsrisico’s

Deze zijn veelal niet uit te drukken in een getal of grootheid. Voor de

effecten kunnen we vaak alleen een bovengrens bepalen, de kansen zijn

meestal helemaal niet kwantificeerbaar.

• Componentgerelateerde risico’s

Deze zijn in principe kwantificeerbaar. De kansen kunnen we herleiden uit

de storingsregistratie en de historie van de netcomponent, de effecten

volgen uit de topologie van het net en de bedrijfsvoering.

De risicoanalyse in deze paragraaf heeft betrekking op de risico’s voor het

realiseren of instandhouden van het transport van elektriciteit.

Risico’s die betrekking hebben op veiligheid, milieu of andere aspecten zijn

niet benoemd in deze analyse en de daarop gebaseerde maatregelen. We

gaan achtereenvolgens in op de algemene risico’s, die we alleen kwalitatief

behandelen, en de componentgerelateerde risico’s, waarvan de beoordeling

een kwalitatieve en een kwantitatieve component heeft.

Algemene risico’s

In deze categorie vallen de risico’s voor het transport van elektriciteit die

niet specifiek te maken hebben met een component. Een groep van

deskundigen van de afdeling Asset Management van ENECO NetBeheer

heeft de belangrijkste risico’s geïdentificeerd.

Uitval van alle bedrijfsmiddelen door:

• Het niet op tijd kunnen uitvoeren van onderhoud (onvoldoende tijd voor

onderhoud, onvoldoende reserveonderdelen of onderhoudsspecialisten

beschikbaar).

• Fouten in ontwerp en montage.

We beheersen de risico’s door:

– de kans te beperken door onderhoud tijdig te plannen en de benodigde

middelen vast te leggen; voor oudere netonderdelen maken we

afspraken met leveranciers;

– omschakelmogelijkheden in het net te bouwen die het effect beperken

en de beschikking te hebben over noodcontainers.

– de kans te beperken door het doen van ontwerppreviews, het testen van

bedrijfsmiddelen vóór we ze in gebruik nemen of als we ze hebben aange-

past, en door niet in het ontwerp voorziene bedrijfssituaties te vermijden.

– de herinschakelmogelijkheden in het BVC te vergroten om zo het effect

te beperken.

Uitval van alle bovengrondse bedrijfsmiddelen door:

• Terrorisme (het bewust beschadigen van netcomponenten met het doel de

levering langdurig te onderbreken).

Analyse algemene risico’s
op lange termijn
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• Vandalisme (het beschadigen van netcomponenten van buitenaf).

We beheersen de risico’s door:

– de toegankelijkheid van netcomponenten te verkleinen, waardoor de

kans afneemt.

– het effect te beperken door omschakelmogelijkheden in het net, het

beschikken over noodcontainers (schakelinstallaties in standaard

containers, die snel ergens geplaatst en aangesloten kunnen worden) en

de landelijke noodverbinding (snel opstelbare hoogspanningslijn).

Het effect van vandalisme is meestal beperkt tot afschakeling zonder uitval

of uitval gevolgd door omschakeling in het net. We nemen geen

beperkende maatregelen.

Uitval van alle schakelinstallaties door:

• Bedieningsfouten in het BVC en bij werkzaamheden in de secundaire

installatie (voor HS/TS-schakelinstallaties, HS/TS-trafo’s en overige HS/TS-

bedrijfsmiddelen).

We beheersen dit risico door de kans te beperken via bedrijfsvoering-

procedures en gerichte opleidingen.

Verlenging van uitval en vertraagde netontwikkeling door:

• Er is onvoldoende gekwalificeerd technisch personeel beschikbaar.

We beheersen dit risico door de kans te beperken via intensieve werving

en gerichte interne opleidingen.

Noodzakelijke vervanging van netcomponenten door milieueisen door:

• De versnelde vervanging van netcomponenten door aangescherpte

milieueisen op het gebied van olielekkages en broeikasgassen.

We beheersen dit risico door aangepast onderhoud, gerichte aanpassingen

in bestelspecificaties en het volgen van politieke en technische fora over

het onderwerp. Zo beperken we de kans.

Veranderingen in algemene risico’s

In ons kwaliteitsbeheersysteem hebben we procedures vastgelegd waarmee

we veranderingen in de risico’s kunnen signaleren. Dat geldt met name voor

de procedures:

• beleid bepalen, beleid uitwerken, normen en criteria definiëren;

• bouwen en instandhouden van assets;

• analyseren van onderhoudsgegevens.

De komende jaren doen we nader onderzoek naar de onderhoudsrisico’s

voor oudere installaties en de beschikbaarheid van voldoende

gekwalificeerd personeel.
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Component gerelateerde risico’s

Voor de risicoanalyse hebben we de netcomponenten ingedeeld in de

volgende clusters (definities in bijlage A) van bedrijfsmiddelen:

HS/TS

• Kabels

• Lijnen

• Stationsvelden HS/TS

• Transformatoren

• Stationsvelden MS

• Overige

MS

• Kabels

• Middenspanning ruimtes

• Regel- en schakelstations

• Overige

LS

• Kabels

• Overige

In principe maken we geen onderscheid tussen bedrijfsmiddelen die horen

bij het net en bedrijfsmiddelen die horen bij de aansluitingen op het net.

We hebben alle bedrijfsmiddelen opgenomen die we als Netbeheerder in

beheer hebben.

Categorieën risico’s

Volgens de algemene formule ‘risico = kans x effect’ kunnen we een risico

afbeelden in een figuur met kans en effect op beide assen. In het geval van

de risico’s voor de transportdienst verstaan we onder ‘kans’ het aantal

onderbrekingen van de levering aan een of meer aangeslotenen per jaar ten

gevolge van storingen in de componenten van het net. Het effect is de

omvang en duur per onderbreking van de levering.

Grafische weergave van risico’s per cluster

Kans

Effect

Groot risico

Klein risico
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Afhankelijk van het cluster verschilt het aantal categorieën op de kans- en

effect-as. Bij veel voorkomende storingen kunnen we de kans en het effect

in principe kwantitatief uitdrukken - in ieder geval voor het net van ENECO

NetBeheer. De schalen langs de assen vormen een continuüm. Wanneer we

de kansen en effecten op een logaritmische schaal uitzetten, kunnen schuine

lijnen van gelijk risico in de grafiek worden getekend. Daarnaast kunnen we

het nagestreefde totale risico dat we als netbeheerder nastreven, de streef-

waarden van onderbrekingskans en de gemiddelde storingsduur opnemen.

We delen de risico’s in drie categorieën in, van klein naar groot:

• aanvaardbaar risico;

• te onderzoeken risico;

• prioriteitsrisico.

Een aanvaardbaar risico is een risico dat enkele grootteorden kleiner is dan

de streefwaarde. Een aanvaardbaar risico draagt nauwelijks bij aan de

kwaliteit van de transportdienst. Het verkleinen of opheffen leidt niet tot

een merkbare verandering van het totale risico.

Een te onderzoeken risico bedraagt ongeveer een procent van de streef-

waarde. Veel (of steeds meer) van deze risico’s kunnen het behalen van de

streefwaarde bemoeilijken. Daarom moeten we ze onderzoeken, maar hun

invloed is beperkt.

Een prioriteitsrisico heeft een omvang van enkele procenten of meer van de

streefwaarde. We moeten ze beheersen om de streefwaarde te kunnen

realiseren. Risico’s die vergelijkbaar zijn met of groter dan de streefwaarde,

kunnen in principe alleen tijdelijk voorkomen. De streefwaarde is immers

slechts haalbaar als we grotere risico’s uitbannen.

Dit leidt uiteindelijk tot deze figuur.

Voor de clusters MS-kabels, MS-middenspanningsruimtes en LS-kabels

hebben we een kwantitatieve risicoanalyse zoals beschreven voor een aantal

storingsoorzaken uitgevoerd. Bij minder voorkomende storingen en bij

kleinere populaties beperken de assen zich tot twee tot vier categorieën.

Het jaarlijkse aantal storingen en de populaties zijn zo klein dat de

statistische onzekerheid op beide assen groot is en een kwantitatieve
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Risicoweergave per cluster met kwantitatieve schalen

Kans (log)

Effect (log)

Prioriteitsrisico

Streefwaarde totale risico

Te onderzoeken risico

Aanvaardbaar risico
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berekening zinloos wordt. In dat geval beperkt de schaal zich tot enkele

scoringscategorieën, bijvoorbeeld ‘meer/minder dan één keer per jaar’,

‘hoog/middel/laag’ of ‘uitval van een dorp/stad/provincie’.

De risicomatrix wordt dan een figuur met rechthoeken, waarin we de

diverse risico’s onderbrengen. Uiteraard blijven de grote risico’s rechtsboven

in de figuur en de kleine risico’s linksonder. Ook hier kunnen we met een

kleurcodering aangeven worden welke risico’s aanvaardbaar zijn, onderzoek

verdienen of prioriteit hebben.

Bij een schaal van 3 x 3 ziet de risicomatrix er als volgt uit:

In veel gevallen kunnen we de streefwaarde in een kwalitatieve schaal

onderbrengen. Uiteraard is dat meestal het blok rechtsboven; risico’s die

groter zijn dan of gelijk aan de streefwaarde willen we immers per definitie

niet.

Binnen de clusters maakt het voor de risicoanalyse niet uit of we een

kwantitatieve of kwalitatieve risicoanalyse uitvoeren. Het gaat erom dat

we de grootste risico’s bepalen. Dat kan binnen het cluster met beide

methoden, zolang we binnen een cluster maar steeds dezelfde scorings-

categorieën hanteren. Pas bij vergelijking tussen de clusters biedt de

kwantitatieve analyse voordelen omdat we de getalwaarden van kansen en

effecten direct met elkaar kunnen vergelijken. Bij de kwalitatieve analyse

hangt het van de toegepaste categorieën af of een vergelijking tussen de

clusters mogelijk is. In de praktijk blijkt dat voor de prioriteitsrisico’s goed

mogelijk.

Voor dit kwaliteits- en capaciteitsplan hebben deskundigen binnen Asset

Management per cluster de meest voorkomende typen componenten en

de belangrijkste storingsbronnen vastgesteld. Daarbij hebben we meestal

gebruikgemaakt van de kwalitatieve analyse, met vier tot negen scorings-

categorieën per as. Voor de combinaties van componenten en faaloorzaken

die we vonden, hebben we de kans en het effect onderling vergeleken. De

kansen hebben we bepaald op basis van het huidige (onderhouds)beleid

zoals dat elders in dit document is beschreven. Als de risico’s in de loop van

de tijd toenemen, hebben we voor de kansen en de effecten de hoogste

Risicomatrix per cluster met kwalitatieve schalen

Kans (log)

Effect (log)

Prioriteitsrisico

Streefwaarde totale risico

Te onderzoeken risico

Aanvaardbaar risico
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waarde genomen (veelal aan het eind van de zichtperiode van vijftien jaar).

Uiteindelijk ontstaat per cluster een lijst van risico’s die we van klein naar

groot kunnen rangschikken op kansen en effecten. Vervolgens plaatsen we

de risico’s in de figuren. De grootste risico’s komen in het rode gebied

rechtsboven; ze hebben op basis van het huidige beleid de grootste invloed

op de kwaliteit van het transport. Aanvullende maatregelen die zijn gericht

op het indammen van deze risico’s, hebben de meeste invloed op de

jaarlijkse uitvalduur. We analyseren ze dan ook nader door kansen en

effecten apart te bekijken en te zoeken naar aanknopingspunten voor

maatregelen. Het doel is het risico te verkleinen door de kans, het effect of

beide te beperken ten opzichte van een ongewijzigd beleid.

De grootste risico’s en maatregelen per cluster vermelden we in de volgende

paragraaf.
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We analyseren hier de risico’s ten aanzien van de leveringszekerheid op

langere termijn. In deze analyse hebben we de risico’s per cluster

geanalyseerd op basis van het bestaande onderhoudsbeleid.

Risico’s HS/MS- en TS/MS-stations

De voornaamste risico’s bij de leveringszekerheid voor Hoog- en Midden-

spanningstations (HS/MS) en Tussen- en Middenspanningstations (TS/MS)

bestaan uit de uitval van componenten. We hebben het daarbij over stations

waar kabels en transformatoren niet parallel worden bedreven en waar

omschakeling door het Bedrijfsvoeringcentrum (BVC) of lokaal moet

gebeuren.

Het gaat om:

• Uitval van kabels door grondverzakking. We beheersen dit risico door alle

kabels bij het onderhoud na te lopen met ontladingsmetingen en door

grondverzakkingen in risicogebieden in de gaten te houden.

• Uitval van kabels door montage- of materiaalfouten. We beheersen dit

risico door het effect bij bestaande en nieuwe stations te beperken.

Bij uitbreiding zorgen we ervoor dat we de componenten parallel kunnen

bedrijven, voorzien van een automatische omschakeling of omschakeling

vanuit ons BVC.

• Uitval van transformatoren door een falende regelschakelaar, veroudering

van isolatie en het ten onrechte aanspreken van de Bucholz-beveiliging.

We beheersen dit risico door de diagnostiek op olie- en regelschakelaars

uit te breiden en op basis daarvan componenten te reviseren of te

vervangen.

Risico’s HS/TS en MS-schakelinstallaties

Voor HS/TS- en MS-schakelinstallaties is het grootste risico dat een station

langdurig uit bedrijf is. Dat kan gebeuren door (ernstige) schade vanwege

doorslag van een isolatiemedium, defecte eindsluitingen, doorvoeringen,

stroomtransformatoren en spanningtransformatoren. De risico’s zijn het

grootst in oliegevulde schakelinstallaties.

We perken dit risico als volgt in door:

• De kans op storingen te beperken door tijdens onderhoud niet alleen

visueel te inspecteren, maar ook verschillende metingen (δ-meting, PD-

meting, olieanalyse) te doen. Op basis van die diagnose reviseren of

vervangen we componenten of intensiveren we onze monitoring.

• De gevolgen te beperken door noodcontainers met schakelinstallaties voor

TS en MS aan te schaffen. Voor HS en 50 kV onderzoeken we mogelijke

maatregelen. Voorlopig is de oplossing daar nog herstel of een bypass van

de defecte installatie via kabels.

• In het bijzonder voor railspanningtransformatoren in TS- en MS-installaties

onderzoeken we nog welke beveiliging de risico’s zo veel mogelijk

beperkt.

Risico’s en maatregelen voor
de jaren 2013-2022
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Niet goed functionerende beveiligingen en/of vermogenschakelaars in

HS/TS- en MS-netten kunnen afschakeling door backupschakelaars of

beveiliging veroorzaken. Daardoor kan een storing groter worden.

We beperken de kans daarop door:

• in het onderhoud relais en schakelaars op functioneren te testen en slecht

functionerende componenten en onderdelen te vervangen;

• verouderde (veelal mechanische) relais systematisch te vervangen

(prioriteit: HS, TS, MS);

• beveilingsfilosofie, -concepten en -instellingen van de netten systematisch

te herzien en te beheren (prioriteit HS, TS, MS).

Het effect beperken we door de backupfunctie tot kleinere gebieden te

reduceren (optimalisatie).

Risico’s BVC

Het risico bestaat dat vanuit de bedieningsfunctie van het BVC een langer

dan normaal durende onderbreking optreedt door weigerende scheiders of

een gehele of gedeeltelijke ‘black out’ in het BVC.

We beperken de kans daarop door:

• in het bijzonder voor pneumatisch aangedreven scheiders te onderzoeken

hoe de functionaliteit verbeterd kan worden;

• het bedieningssysteem en de dataverbindingen conform planning

functioneel te houden;

• de noodstroomvoorziening voor het BVC te optimaliseren en een uitwijk-

BVC te realiseren.

We beperken het effect al door zo snel mogelijk personeel op pad te sturen

voor lokale bediening.

Risico’s MS-kabels

Voor MS-kabels bestaat het risico op het uitvallen van kabels door

graafwerkzaamheden en het onklaar raken van moffen door

grondverzakkingen en andere effecten die op langere termijn in de bodem

optreden.

We beperken de kans daarop door:

• het bevorderen van KLIC-meldingen, toezicht en een

waarschuwingsindicatie op de aanwezigheid van leidingen;

• het voornemen online PD-metingen in te voeren op kabels waarvan we

het vermoeden hebben dat de conditie matig is;

• systematische vervanging van verdachte moffen.

We beperken het effect door:

• onze informatieverstrekking te verbeteren (netgegevens, kaartmateriaal

direct beschikbaar);
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• trainingen rond gebieds- en netkennis;

• onderzoek naar mogelijkheden tot snel vaststellen van foutlocaties.

Risico’s MS-transformator ruimtes

Bij MS-transformator ruimtes bestaat de kans dat een ‘ring main unit’ uitvalt

door een structurele fout (‘long term effect’) in fabricage of montage.

We beperken deze kans door:

• zorgvuldige materiaalkeuze en beproevingen;

• uitgebreide instructies en opleiding;

• analyse van storingsstatistiek en vervanging van verdachte typen.

Het effect beperken we door de inzet van aggregaten.

Risico’s LS-kabels

LS-kabels kunnen uitvallen door graafwerkzaamheden en het onklaar raken

van moffen door grondverzakkingen en andere effecten die op langere

termijn in de bodem optreden. We beperken de kans daarop door het

bevorderen van KLIC-meldingen, toezicht en een waarschuwingsindicatie op

de aanwezigheid van leidingen.

We beperken het effect door:

• onze informatieverstrekking te verbeteren (netgegevens, kaartmateriaal

direct beschikbaar);

• trainingen rond gebied- en netkennis;

• onderzoek naar mogelijkheden tot snel vaststellen van foutlocaties.

Extra beheersmaatregelen

Naast de algemene risicoanalyse voor alle clusters doen we bij alle grotere

en veel voorkomende storingen een uitgebreid storingsonderzoek. Daaruit

komen aanvullende maatregelen naar voren.

Voor alle HS/MS- en TS/MS-stations zijn extra beheersmaatregelen ingevoerd

om de kans op de uitval van transformatoren door een falende

regelschakelaar te beperken.

Deze maatregelen zijn:

• het uitbreiden van de olie- en regelschakelaar diagnostiek en op basis van

de diagnose het reviseren of vervangen van componenten;

• de revisie van regelschakelaars die niet aan de moderne eisen voldoen.

Bij MS-stations met oliegevulde installaties bestaat het risico op doorslag

van het isolatiemedium met als gevolg het uit elkaar klappen van de

installatie. De kans daarop beperken we door specifieke typen MS-

installaties te vervangen.

Kwaliteits- en Capaciteits Document Elektriciteit 2008-2014
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Monitoringsprocedure
De monitoringsprocedure voor het bepalen van de technische toestand van

de componenten van het net is bij ENECO NetBeheer geïntegreerd in de

procedures voor het plannen en uitvoeren van het onderhoud.

Veelal is het uitvoeren van onderhoud een geschikt moment om controles

uit te voeren naar de toestand van netcomponenten. Men is immers al ter

plaatse en de component is uitgeschakeld, waardoor zonder gevaar

metingen (in ruime zin opgevat) gedaan kunnen worden.

Anderzijds kunnen de uitkomsten van een meting invloed hebben op de

planning van onderhoud.

In dit hoofdstuk zal daarom de ruime procedure van toestandsbepaling en

onderhoudsplanning beschreven worden.

De organisatiestructuur

Voor het vaststellen van de huidige conditie van de netten en om effectief

en efficiënt onderhoud en vervanging eraan te kunnen plegen is er een

taakverdeling opgezet tussen de tot ENECO Energie behorende

organisatieonderdelen NetBeheer en Infra.

NetBeheer is verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van de

netten. De afdeling Asset Management (AM) binnen Netbeheer is

verantwoordelijk voor de effectiviteit van de investeringen in de netten en

dient het onderhoud eraan te optimaliseren.

Netbeheer richt zich primair op de effectiviteit van haar operaties en geeft

de daarbij daadwerkelijk noodzakelijke operationele werkzaamheden in

opdracht aan het Infrabedrijf. Het Infrabedrijf is op haar beurt

verantwoordelijk voor kwaliteit en de efficiency van de aan haar gegunde

en door haar op te leveren werken.

Hierbij geldt de basisafspraak:

NetBeheer: Bepaalt wat er wanneer moet gebeuren in het net

Infra: Bepaalt hoe dat gebeurt

Om lering te trekken uit de opgedane praktijk verstrekt het Infrabedrijf een

deugdelijke terugkoppeling van praktijkervaringen aan NetBeheer.

De organisaties van zowel de afdeling Asset Management binnen Netbeheer

als het Infrabedrijf is in drie districten verdeeld. De districten Zuid-Holland

Noord, Zuid-Holland Zuid en Midden (Utrecht en de buitenregio’s). Tussen

deze districten van NetBeheer en het Infrabedrijf zijn diverse formele

overlegstructuren georganiseerd die vastgelegd zijn in de bedrijfsprocessen.

Binnen deze formele overleggen vindt kennisoverdracht, praktijkervaring-

uitwisseling, opdrachtverstrekking en diverse rapportages plaats.

Eveneens worden binnen deze overleggen door het Infrabedrijf voorstellen

gedaan voor nieuwe onderhouds- en vervangingsplannen. De afdeling Asset

Management binnen NetBeheer toetst deze nieuwe voorstellen aan de

geldende regels.
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Schematisch ziet e.e.a. er als onderstaand figuur uit.

Organisatiestructuur

De systemen en de kennisregels

De componenten waaruit de netten zijn opgebouwd vormen bij elkaar een

groot aantal. Om dit goed te kunnen behandelen beheert het Infrabedrijf

diverse systemen waarin alle noodzakelijke data is opgeslagen (GIS en

MAXIMO). Het up-to-date houden van de data in de systemen gebeurt in

opdracht van NetBeheer door het Infrabedrijf. Beide bedrijven gebruiken de

gegevens uit de systemen. De eisen die aan de systemen worden gesteld en

de werkzaamheden die daaraan worden verricht, zijn vastgelegd in

dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) tussen het Infrabedrijf en

NetBeheer.

De op onderhoudsproblematiek toegespitste systemen bevatten complexe

procedures. Zo kunnen de systemen aan de hand van kennisregels meerjaren

onderhouds- en vervangingsplannen genereren. Het maken en up-to-date

houden van kennisregels is een gezamenlijke actie van Netbeheer en het

Infrabedrijf. Interne en externe expertise kunnen hierbij een rol spelen.

Het goedkeuren van de kennisregels gebeurt door het Management van de

afdeling Asset Management van NetBeheer. Na goedkeuring worden de

nieuwe kennisregels in de diverse handboeken en systemen opgenomen.

HS & MS Stations Gas ontvangsstations Installaties

HS-masten Tuinen & Terreinen Kabels, lijnen en leidingen

Distributie G stations Transformatoren Warmte stations Distributie E stations

Data verzamelen en verwerken Inspecties Bemonsteren Metingen

Restievenduur bepaling Analyses Onderhoud systematiek en kennisregels

Systeem(en) van het onderhoud
GIS; MAXIMO

Infra Noord Infra Midden
Uitvoering

Overleggen
Voortgangsrapportages & projectbesprekingg

Noord Midden

Expertise

Zuid

Infra Zuid

Hoe

Wat

Wanneer

ENECO NetBeheer

Asset Management

Infra

Toetsen & Goedkeuren kennisregels/

-plannen, Studies,

Opdrachtverstrekking & Controle uitvoering

Beleid & Strategie

Meerjarenplannen
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Voordat wordt overgegaan tot onderhoud en/of vervanging van de

componenten wordt de bestaande conditie vastgesteld. Hiervoor worden

verschillende methodes gehanteerd.

Als uitgangspunt voor het plegen van onderhoud aan installaties wordt de

door de leverancier opgegeven onderhoudsinterval als uitgangspunt

genomen. Aan de hand van de door de praktijk opgedane ervaring kan van

de door de leverancier opgegeven onderhoudsinterval worden afgeweken.

Adviezen van specialisten (veelal van fabrikanten of onderzoeksinstituten

binnen de branche) om modificaties uit te voeren om de conditie op peil te

houden worden beoordeeld en waar relevant opgevolgd. Voor de grote

installaties in de netten resulteert dit vaak in grote eenmalige onderhouds-

activiteiten.

Indien onderhoudsvoorschriften voor netcomponenten ontbreken worden

andere methodieken gehanteerd. Deze methodieken kunnen redelijk

eenvoudige, door eigen personeel uit te voeren, metingen en/of inspecties

zijn. Er worden ook opdrachten verstrekt aan gespecialiseerde bedrijven die

uitgebreide analyses en studies uitvoeren om de bestaande conditie vast te

stellen en de restlevensduur te bepalen. Analyses worden o.a. uitgevoerd

aan papier-, olie- of gasmonsters. Ook worden uit het net afkomstige kabel-

stukken, isolatoren, componenten en/of onderdelen aan de hiervoor

noodzakelijke testen onderworpen om de conditie en restlevensduur vast te

stellen. Deze testen worden door gespecialiseerde bedrijven uitgevoerd. Een

voorbeeld van een extern gespecialiseerd bedrijf is KEMA.

Resultaten van de metingen, inspecties, studies en/of analyses vormen dan

de basis voor het meerjaren preventieve onderhouds- en/of vervangingsplan.

De plannen worden door de afdeling Asset Management van ENECO

NetBeheer op juistheid gecontroleerd en na goedkeuring aan het Infra-

bedrijf in opdracht gegeven.

A
lg
em

en
e
u
itg

an
g
sp
u
n
ten

en
K
B
S



Kwalitatieve beoordeling
Bij de kwalitatieve beoordeling van de netcomponenten maken we gebruik

van de indeling die bij de risicoanalyse is geïntroduceerd.

Voor de kwalitatieve beoordeling hanteren we per cluster de categorieën;

• als nieuw (component is functioneel niet van een nieuwe component te

onderscheiden en kan nog tenminste 15 jaar mee onder nominale

belasting, het betreft minder dan 5 jaar geleden aangeschafte of

gemodificeerde componenten),

• goed (component is geschikt voor de functie die in het net wordt uit-

geoefend en kan naar verwachting nog 15 jaar mee onder nominale

belasting),

• voldoende (component is op dit moment geschikt voor de huidige functie

in het net en moet binnen de planperiode van 15 jaar opgewaardeerd,

gemodificeerd of vervangen worden),

• matig (component moet binnen 5 jaar opgewaardeerd, gemodificeerd of

vervangen worden)
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Bouwjaar

Toestand (laagste van): matig, voldoende, goed, als nieuw

Modificatiejaar

Nader onderzoek

Allen +

Schema Toestandsbepaling

Nadere beoordeling

Componenttypen

met afgesproken

kwalificatie

Matig of voldoende

Wettelijke eisen

Nadere beoordeling

Voldoende

Correctieve maat-

regelen mogelijk

Matig Matig of

voldoende (alleen

op basis

diagnostiek)

Startkwalificatie wijzigen

matig naar voldoende,

voldoende naar goed

en als nieuw blijft als nieuw

Startkwalificatie

ongewijzigd

matig, voldoende,

goed, als nieuw

Resutaat periodieke metingen & inspecties

+, 0, – of na diagnose directe toestand

Voldoet (+), (nog)

geen uitspraak (0)

Matig

Directe toestandEen of meer – Geen – en niet

allen + en geen

directe toestand

Correctieve maat-

regelen niet mogelijk

Startspecificatie: matig, voldoende, goed, als nieuw
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Combinatie van de clusters en beoordelingscategorieën levert de

onderstaande tabel op. Per cel wordt het percentage van de componenten

per rij genoemd dat in de betreffende beoordelingscategorie valt.

Bepaling kwaliteitswaarden middenspanning- en

laagspanningcomponenten

In 2006 is in samenwerking met de districten een risicomatrix opgesteld. In

deze risicomatrix zijn de componenten die in het net voorkomen

opgenomen. Daarbij hebben we een splitsing gemaakt naar de verschillende

typen en fabrikaten. Vervolgens zijn alle typen componenten beoordeeld op

de volgende items:

Veiligheid

Hierbij kijken we naar de persoonlijke veiligheid van eigen personeel en de

persoonlijke veiligheid van derden en klanten. Dit gebeurt op basis van de

volgende vragen:

• Wat is het risico van aanraking?

• Is het component (nog) kortsluitvast?

• Hoe groot is het brand- en explosiegevaar bij falen?

• Wat is de totale conditie van het component?

• Bevat het component milieubelastende delen?

Toetsing vindt plaats op basis van wet- en regelgeving, het oordeel conform

de BEI door de Operationeel Installatie Verantwoordelijke (OIV) en de

Installatie Verantwoordelijke (IV), en eventueel op basis van een risico-

analyse.

Wet- en regelgeving

Toetsing van de componenten aan de wet- en regelgeving op onder andere

olieverontreiniging, aanwezigheid van asbest en/of PCB-geluid en EM-

velden.

Kosten

Op basis van de NCW-bepaling worden de volgende vragen beoordeeld:

• Wat zijn de kosten van het onderhoud?
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Beoordeling kwaliteit

Eneco Als nieuw Goed Voldoende Matig

HS/TS-kabels 13% 31% 55% 1%

HS/TS-lijnen 0% 60% 40% 0%

HS/TS-schakelvelden 11% 71% 16% 1%

Transformatoren 15% 28% 46% 11%

MS-schakelvelden 12% 65% 21% 2%

Overige 11% 61% 19% 9%

MS-kabels 14% 84% 2% 0%

MS-ruimtes 10% 86% 3% 1%

MS-schakel- en regelstations 10% 88% 1% 1%

MS-overige 15% 83% 1% 1%

LS-kabels 15% 79% 5% 1%

Overige 10% 86% 2% 2%
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• Wat zijn de eventueel optredende energieverliezen?

• Welke kosten moeten er worden gemaakt bij uitval?

• Wat zijn de kosten van vervanging?

• Wat zijn de kosten van het beschikbaar houden van reservemateriaal?

• Wat zijn de kosten voor het handhaven van de veiligheid?

• Wat zijn de kosten van kennis en opleiding?

Betrouwbaarheid

Hierbij wordt het component onder andere beoordeeld op:

• de kans op uitval;

• de kans op het niet juist functioneren;

• de kortsluitvastheid;

• de diagnosticeerbaarheid;

• de vervangbaarheid;

• de locatie van de betreffende component in het net.

Toetsing vindt plaats op basis van de bekende storingsgegevens (Nestor),

storingsonderzoek en analyses van storingsgegevens.

Capaciteit

Met behulp van capaciteitsplannen en belastbaarheidboeken toetsen we

wat de belastbaarheid, uitbreidbaarheid en upgradebaarheid van het

component is.

Kennis en opleiding

Toetsing hiervan vindt plaats op basis van een beoordeling van:

• de bedienbaarheid van het component;

• de kennis en vaardigheid met betrekking tot het betreffende component

in het bedrijf;

• Welke acties ondernomen moeten worden om de kennis en ervaring op

peil te brengen en te houden.

Functionaliteit

Ten aanzien van de functionaliteit bepalen we wat de technologische

conditie van het component is en in hoeverre het component technologisch

verouderd is. Ook bepalen we wat de kosten zijn om het component (weer)

te laten voldoen aan de huidige technologie.

Relatie met de omgeving

Wat is de restlevensduur van het betreffende component in relatie tot

natuurlijke vervangingsmomenten, zoals grote infrastructurele projecten en

reconstructies.

Op basis van de beoordeling van de componenten op de bovenstaande

items, hebben we de componenten ingedeeld in een kwaliteitswaarde naar

de categorieën ‘als nieuw’, ‘goed’, ‘voldoende’ en ‘matig’.
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Inspectie- en onderhoudsplannen

MS kabels

Inspectie van MS-verbindingen doen we door het meten van partionele

ontladingen in de verbindingen. Op basis van onderstaande selectiecriteria

wordt jaarlijks een aantal verbindingen geselecteerd waarop deze

zogenaamde PD-meting wordt uitgevoerd:

• storingshistorie van de verbinding;

• lengte van de verbinding;

• aantal en soorten garnituren in de verbinding;

• belastingpatroon;

• belastinggraad;

• soort verbruikers;

• type gebied.

Afhankelijk van de resultaten van de meting zetten we vervolgacties uit.

Distributie stations en LS kasten

Onderhoud van distributiestations en LS-kasten vindt plaats op basis van

inspecties. De inhoud van de opstallen wordt op een aantal punten

beoordeeld. Afhankelijk van de bevindingen wordt een score toegekend van

0, 1, 2, 4 of 8.

De scores geven aan wanneer een volgende inspectie plaats moet vinden (na

2, 4 of 8 jaar), of dat het station ingepland moet worden voor onderhoud.

Bij een 0 geldt dat nog hetzelfde jaar onderhoud moet plaatsvinden en bij

een 1 het komende jaar.
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Oplossen van storingen en
onderbrekingen
Onderdeel van goed netbeheer is de zo veel mogelijk ongestoorde levering

van elektriciteit aan alle klanten. Als toch een onderbreking plaatsvindt,

spelen we daar als netbeheerder adequaat op in. Het opheffen van

storingen is dan ook als procedure opgenomen in ons kwaliteitmanagement-

systeem. In deze procedure beschrijven we hoe we een hinderlijke onder-

breking of belemmering in het transport kunnen wegnemen op een manier

dat klanten er minimale hinder van hebben.

Daarbij maken we onderscheid tussen hoog- en middenspanningstoringen

enerzijds en laagspanning- en meterkaststoringen anderzijds. De af-

handeling van laagspanning- en meterkaststoringen hebben we, binnen de

kaders en richtlijnen, opgedragen aan ENECO Energie Infra. Hoog- en

middenspanningstoringen handelen we af vanuit ons eigen bedrijfsvoering-

centrum.

Optreden en melding van hoog- en middenspanning storingen

De melding van een storing aan ENECO NetBeheer kan afkomstig zijn van

een of meerdere klanten, maar komt altijd binnen via onze centrale

storingsreceptie (CSR). Daarnaast geeft een groot aantal technische

systemen in ons bedrijfsvoeringcentrum bij een storing een automatische

melding. Na de melding van een storing zoeken we uit wat er aan de hand is

en door wie en hoe de storing moet worden opgelost. Ook gaan we na wat

de negatieve effecten van de storing zijn, welke klanten er last van hebben

en hoe we de hinder kunnen beperken. Als de storing door derden is

veroorzaakt, openen we direct een schadedossier, zodat we de kosten op

de veroorzaker kunnen verhalen.

Herstel van de elektriciteitlevering

Meestal kunnen we de energielevering voor HS, TS en MS herstellen via het

anders schakelen van het netwerk. De elektriciteit wordt dan langs een

andere verbinding getransporteerd. Zo snel mogelijk daarna wordt de

defecte component gerepareerd. Veelal is ENECO Energie Infra daarvoor

verantwoordelijk.

De uitvoering van deze werkzaamheden is, inclusief de registratie en

verwerking van de bevindingen, opgenomen in onze systemen.

Laagspanning- en meterkaststoringen

Laagspanning- en meterkaststoringen zijn veel minder omvangrijk dan

storingen in hogere spanningen. Daarom kennen ze niet de centrale

coördinatie die we bij de hogere spanningen hanteren. Een laagspanning-

storing heeft betrekking op enkele adressen of hooguit enkele straten, een

meterkaststoring op maar één adres. De storing komt binnen bij onze CSR

en wordt van daaruit rechtstreeks doorgegeven aan ENECO Energie Infra.

Een monteur van Infra verricht de reparatie die meestal noodzakelijk is om

de levering te herstellen. Daarna wordt de storing administratief

afgehandeld en aan ENECO NetBeheer gerapporteerd.
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Regelgeving

Voor de melding en registratie van storingen gelden landelijke afspraken

en regels waaraan wij moeten voldoen. De manier waarop wij storings-

meldingen ontvangen, en storingen opheffen en registreren, voldoet aan

deze regelgeving. Daarnaast hebben we onze werkwijze vastgelegd in

procedures en/of in onderlinge dienstverleningsovereenkomsten.
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De werkwijzen en processen van Netbeheer zijn ondergebracht in een

kwaliteit management systeem dat is gecertificeerd tegen ISO 9001 en

OHSAS 14001. Over het algemeen hebben de processen laten zien op

adequate wijze inhoud te geven aan het bereiken van de doelstellingen

van ENECO Netbeheer.

Toch moet worden geconstateerd dat er de afgelopen periode gebeurte-

nissen zijn geweest die niet op volledig onder controle waren binnen het

huidige systeem. Te denken valt aan de volgende zaken.

Doorlooptijd van projecten

In de samenwerking met onze ‘huisaannemer’ ENECO Infra is te laat

ingespeeld op de toenemende levertijd van materialen. Dit heeft geleid tot

het, zoals in de evaluatie per netbeheerder blijkt, toenemen van het aantal

openstaande capaciteitsknelpunten.

Daarnaast bleek het in een aantal gevallen niet mogelijk, of slechts met

tijdelijke voorzieningen, mogelijk om tijdig te voldoen aan vragen voor

grotere aansluitingen.

Als beheersmaatregelen hebben we de volgende acties ondernomen:

• niet tijdig opgeloste capaciteitsknelpunten worden beheerst door parate

omschakelprogramma’s of tijdelijke maatregelen in het netwerk;

• voor de grotere capaciteitsknelpunten nemen we in de planfase een

grotere doorlooptijd dan voorheen;

• voor materialen voor aansluitingen die niet 100% uniek zijn voor een

individueel geval, wordt het voorraadbeheer aangepast. Daarnaast wordt

bekeken of het bestelmoment van materialen al plaats kan vinden voordat

de klant voor akkoord tekent.

Onverwachte kwaliteitsissues

In een aantal gevallen zijn we er mee geconfronteerd dat de resultaten van

inspecties en onderhoud niet hebben geleid tot effectieve acties. Dit had tot

gevolg dat extra onderhoudsacties, danwel extra vervangingen,

noodzakelijk bleken. Die zijn uitgevoerd zoals op een aantal plaatsen is

vermeld in de terugblikken in de documenten van de netbeheerders binnen

ENECO NetBeheer.

Als beheersmaatregel hebben we de volgende acties ondernomen:

• voor de specifieke gevallen zijn de noodzakelijke acties in gang gezet om

de toestand van de assets weer in ‘voldoende’ staat te brengen;

• met als raamwerk PAS55 is een analyse gedaan naar de verbeterpunten.

Belangrijkste issue daarbij is dat de risico’s die wel onderkend worden nog

niet centraal worden geborgd in een risicoregister. Deze stap wordt in

2008 gezet;

• in 2008 richten we van het risico managementproces verder in.

Meer algemeen wordt hier bevestigd dat ISO 9001 als norm voor

productieprocessen niet volledig dekkend is voor het beheer van grote

aantallen assets. PAS55 heeft dit wel, hetgeen aanleiding is om verder te

Kwaliteitsbeheerssysteem
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gaan met het verbeteren van processen naar PAS55. Naast het inrichten van

het risicoregister zijn de volgende punten voor verbetering aanwijsbaar:

• kwaliteitsbeoordeling van het netwerk op basis van steeds meer

objectiveerbare methodieken;

• verbeteren van de analyse tools om de meest effectieve oplossingen te

kunnen ontwikkelen;

• implementeren van noodzakelijke extra analyse ondersteunende tools.

Deze onderwerpen hebben we in een actieprogramma voor de periode

2008-2011 geadresseerd.
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De grondroerdersregeling (volledige naam: Wet Informatie Uitwisseling

Ondergrondse Netten, ofwel WIUON) is in behandeling bij de Eerste Kamer.

Naar verwachting treedt deze wet per 1 januari 2008, of zo spoedig

mogelijk daarna, in werking. Doel van deze wet is het zo veel mogelijk

voorkomen van schade door graafwerkzaamheden. Het is de bedoeling voor

zowel grondroerder als Netbeheerder een aantal verplichtingen vast te

leggen.

De grondroerder is verplicht:

• graafwerkzaamheden te melden;

• zorgvuldig te graven;

• een afwijkende ligging van leidingen te melden;

• voorzorgsmaatregelen te nemen bij graafwerk in de buurt van gevaarlijke

leidingen;

• een graafverbod in acht te nemen zolang er geen melding is gedaan

(uitgezonderd calamiteiten);

• veroorzaakte schade te melden.

De Netbeheerder is verplicht:

• elektronisch betrouwbaar kaartmateriaal (nauwkeurigheid circa 1 meter)

beschikbaar te stellen;

• kaartmateriaal aan te passen na een melding van afwijkende ligging van

leidingen;

• schade aan netten te melden bij het Kadaster;

• vooroverleg te voeren bij planvorming;

• toezicht te houden bij de uitvoering van graafwerkzaamheden.

Uiteraard zijn wij het eens met de doelstelling van de wet. Het voorkomen

van schade is niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk gewenst.

Omdat we bij ENECO Netbeheer beide rollen vervullen, moeten we de

implicaties daarvan dus voor beide beoordelen, uitwerken en

implementeren. Bij het vaststellen van onze verplichtingen gaan we daarom

ook steeds na of aanvullende maatregelen kunnen leiden tot een beter

resultaat. Daarbij maken we wel voortdurend de afweging tussen kosten en

baten.

Gevolgen van de invoering van de WIUON

De invoering van de WIUON heeft de komende tijd een aantal gevolgen. We

zetten de belangrijkste op een rij.

• Invoeren zorgvuldig graven als proces (2008)

ENECO Netbeheer is grondroerder en opdrachtgever tegelijk. Daarom is de

invoering van een zorgvuldig graafproces van belang. Vanuit dat proces

moeten we aanbestedingen, voorwaarden en vooral onze werkwijze in het

veld aanpassen.

• Verstrekken analoge kaartinformatie aan grondroerders

Tot de invoering van een geautomatiseerd systeem geldt een

overgangsregeling waarbij we analoge kaartinformatie vertrekken aan

Voorkomen van schade
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grondroerders. In feite is dit een voortzetting van de bestaande situatie, met

enkele kleine verschillen.

• Halfjaarlijks melden aantal schadegevallen aan Kadaster (2008)

Deze melding is een wettelijke verplichting.

• Invoeren procedures (2008-2009)

We moeten procedures invoeren voor:

– de verwerking van meldingen van afwijkende ligging van leidingen;

– het voeren van toezicht op werkzaamheden in de buurt van gevaarlijke

leidingen;

– het zo mogelijk vooruitlopen op oriëntatiemeldingen.

Bij de eerste twee punten moeten we zoeken naar de mix van inspanning en

optimaal resultaat. Een melding van afwijkende ligging kan ook bij de

uitvoering van de graafwerkzaamheden al leiden tot extra contact met de

graver en inzet van personeel. Als het gaat om oriëntatiemeldingen, moeten

we proberen daarop aan te haken door ze bijvoorbeeld te combineren met

onze eigen planvorming.

• Invoering geautomatiseerd systeem (2009)

We beschikken bij ENECO Netbeheer al over een geautomatiseerd systeem,

maar moeten werk maken van protocollen en een nieuwe interface voor

gebruikers.

• Verhoging van de kwaliteit van gegevens (2009 en verder)

Dankzij onze procedures voor terugmelding en nieuwe werkwijzen, neemt

de kwaliteit van de gegevens over de ligging van leidingen in de loop van

de tijd toe. Daarvoor moeten we deze procedures en ons beleid wel steeds

kritisch blijven beoordelen.

• Leveren gegevens voor kosten-batenanalyse huisaansluitingen (2009-2010)

Voor huisaansluitingen zijn we tot acht jaar na de inwerkingtreding van de

wet niet verplicht gegevens te leveren. Wel wordt de wet na twee jaar

geëvalueerd. Daarbij wordt een kosten-batenanalyse van dit onderdeel

gemaakt. Op basis van deze analyse neemt het ministerie van Economische

Zaken vervolgens een besluit.

• Uitvoering besluit over huisaansluitingen (2010-2015)

Elke verandering in de manier waarop gegevens over huisaansluitingen

moeten worden opgeslagen, betekent vanwege de grote aantallen een

omvangrijke operatie.
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Actuele en correcte gegevens over de netwerken zijn een belangrijk

aandachtspunt voor ENECO NetBeheer. Het is de basiskennis voor goed

Netbeheer. Voor het vastleggen en bijhouden van die informatie gebruiken

wij ons bedrijfsmiddelenregister. Het actueel houden van dit register is van

groot belang. Daarom ligt het vast in alle processen waarbij wijzigingen

plaatsvinden aan onze netwerken.

Het bedrijfsmiddelenregister is eigendom van ENECO NetBeheer, maar

ENECO Energie Infra houdt het in onze opdracht actueel. De processen rond

bedrijfsmiddelenregistratie zijn onderdeel van de processen en procedures

in het kwaliteitmanagementsysteem van ENECO Energie Infra. Dit systeem is

ISO 9001:2000 gecertificeerd.

Voor de uitvoering van werkzaamheden bestaat een dienstverlenings-

overeenkomst (DVO) tussen ENECO NetBeheer en ENECO Energie Infra. In

deze DVO zijn naast de werkzaamheden ook de eisen voor de registratie van

de bedrijfsmiddelen vastgelegd. Onderdeel daarvan is dat werk dat wordt

opgeleverd, vergezeld gaat van een opleverdocument. In dat document

geeft Infra onder meer aan dat de netgegevens in het bedrijfsmiddelen-

register zijn aangepast aan de situatie die na de werkzaamheden is

ontstaan. Of deze gegevens juist en volledig zijn, controleren we op twee

manieren: bij ENECO Energie Infra via de interne kwaliteitchecks en bij

ENECO NetBeheer volgens de AQL (Acceptable Quality Level)-methodiek,

ISO-2859. Daarbij gaan we uit van het algemene keuringsniveau en normale

toepassing (code II). Wanneer we fouten aantreffen, krijgt Infra de opdracht

tot aanpassing en biedt zij de oplevering van het werk opnieuw ter

goedkeuring aan. Mochten we bij oplevering systematische fouten

tegenkomen, dan overleggen we daarover met Infra, zodat daar in het

proces aanpassingen kunnen worden gedaan.

Naast het actueel houden van het bedrijfsmiddelenregister naar aanleiding

van wijzigingen, controleren we ook projectmatig of de historische

gegevens compleet en consistent zijn. Omdat ENECO NetBeheer is ontstaan

uit verschillende fusies, zijn de terminologie, definitie en visie op de data

niet altijd en overal hetzelfde. Die onvolkomenheden signaleren en

verhelpen we op deze manier systematisch.

Beheer bedrijfsmiddelenregister
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ENECO NetBeheer werkt volgens een strakke jaarplanning, waarin een

aantal onderdelen met elkaar samenhangt. Samen vormen deze onderdelen

de planning voor onze budgetten en activiteiten. De onderdelen

onderscheiden zich van elkaar door hun verschillende tijdsbepaling en

detailniveau.

De onderdelen die gezamenlijk de planning vormen zijn:

• het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument, dat de planningshorizon voor

capaciteit en kwaliteit voor de komende zeven tot vijftien jaar vastlegt, de

financiële raming voor de komende vijf jaar bepaalt en taakstellend is

voor het eerstvolgende Operationeel plan;

• het Operationeel plan met een planningshorizon van twee jaar, waarin het

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument nader wordt uitgewerkt en dat

bepalend is voor het budget voor het eerstvolgende jaar;

• een activiteitenplan voor het eerstvolgende jaar, waarin het Operationeel

plan nader wordt gedetailleerd en het budget voor dat jaar wordt

uitgewerkt.

Schematisch laat deze planning zich als volgt samenvatten:

Beheersing processen van
plan naar uitvoering

Meerjarenplan KCD

Tweejaars

operationeel plan

Budgetvoorstel

eerstvolgende jaar

Opdracht verstrekking

Uitvoering en oplevering

door aannemer

Analyses en bijsturing
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Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014

We waarborgen de samenhang van deze planning: het Kwaliteits- en

Capaciteitsdocument vormt de basis voor het Operationeel plan, dat op zijn

beurt het taakstellende toetsingskader vormt voor zowel de inhoudelijke

projecten en acties als voor de financiële raming. We werken er de details

voor de acties naar aanleiding van knelpunten en risico’s uit het Kwaliteits-

en Capaciteitsdocument verder in uit. Het Operationeel plan bevat ook de

planning die we hanteren bij het oplossen van deze knelpunten en risico’s.

We gebruiken het Operationeel plan voor het vaststellen van het budget dat

in het eerstvolgende jaar nodig is om de taakstelling uit het Kwaliteits- en

Capaciteitsdocument te kunnen waarmaken. Dit budget spelen we ook door

aan ENECO Energie Infra voor haar planning. Daarna verstrekken we, binnen

de kaders van dit budget, tot in detail de opdracht tot het uitvoeren van

werkzaamheden aan Infra. Dit doen we grotendeels voor het einde van het

lopende jaar. Daarbij houden we ruimte om deze opdracht in het planjaar

nader in te vullen.

Het Operationeel plan, het activiteitenplan en nieuwe kennis over

woningbouwplannen, onderhoudsactiviteiten en storingen, vormen samen

de basis voor de update van het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument.

Daarmee sluiten we de planning-jaarcyclus.

Maandelijks bespreken we de voortgang van en afwijkingen in het plan. Op

basis daarvan rapporteren we aan onze directie en ondernemen we

eventueel acties.
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Locatie Spanning Vermogen (MVA) Capaciteit
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Centrale 25 kV belasting 120 98 102 108 110 112 113 115 105 MVA

25 kV invoeding 66 105 105 105 105 105 105 105

25 kV uitwisseling TZH 120 98 102 108 110 112 113 115

Oost 25 kV belasting 237 223 227 229 233 226 231 235 240 MVA

25 kV invoeding 12

25 kV uitwisseling TZH 237 223 227 229 233 226 231 235

Zuid 25 kV belasting 158 212 217 221 225 214 217 221 240 MVA

25 kV invoeding 12 12 12 12

25 kV uitwisseling TZH 158 212 217 221 225 214 217 221

Ypenburg 25/23 kV belasting 51 52 54 100 MVA

25/23 kV invoeding 12 12 12

25/23 kV uitwisseling Edelnet 19 19 20

25/23 kV uitwisseling TZH 51 52 54

Westerlee 25 kV uitwisseling ENECO 19 19 20 20 21 21 22 22

Franklinstraat 25/23 kV belasting 190 226 231 230 235 241 247 252 302 MVA

25/23 kV invoeding 5 5 5 5 5 5 5 5

25/23 kV uitwisseling 190 226 231 230 235 241 247 252

Centrum 23 kV belasting 138 118 121 142 145 148 151 155 130 MVA

23 kV uitwisseling TZH 138 118 121 142 145 148 151 155

Ommoord 25 kV belasting 160 171 175 178 182 185 188 193 210 MVA

25 kV invoeding 49 49 49 49 49 49 49 49

25 kV uitwisseling Edelnet 0 0 0 0 0 0 0 0

25 kV uitwisseling TZH 160 171 175 178 182 185 188 193

Langeland 50 kV belasting 127 127 130 133 136 139 143 145 140 MVA

50 kV Uitwisseling TZH 127 127 130 133 136 139 143 145

Alblasserdam 50 kV belasting 94 96 97 147 147 147 147 147 100 MVA

50 kV uitwisseling 94 96 97 147 147 147 147 147 100 MVA

Arkel 150 kV belasting 121 124 127 130 132 135 137 138 100 MVA

150 kV invoeding 4 4 4 4 4 4 4 4

Inleiding Netbeheerder ENECO
Dit is het specifieke deel van het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument elektriciteit 2008-

2014 van ENECO NetBeheer B.V., zoals vereist in de Elektriciteitswet en de aanvullende

“Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas van 20 december 2004 nr. WJZ

4082582” van de Minister van Economische Zaken en zoals gepubliceerd in de

Staatscourant nr. 253 van 30 december 2004.

Dit specifieke deel sluit aan bij de hiervoor beschreven algemene uitgangspunten en het

kwaliteitsbeheer systeem binnen de eisen zoals genoemd in bovengenoemd regeling van

MinEZ. Verder hebben we rekening gehouden met de beleidsregel uit 2005, het concept

toetsingskader en de leringen die we konden trekken uit de beoordeling en audit van het

KCD 2006-2012. We houden in deze uitwerking zoveel als mogelijk de volgorde aan van

de artikelen van de ministeriële regeling.

Belastingprognoses
Dit hoofdstuk bevat de uitkomsten van de raming van de totale behoefte aan capaciteit

voor het transport van elektriciteit voor netten van de netbeheerder met een spanning

van 25 kV of meer. Dit gebeurt door het bepalen van de verwachte belasting en

invoeding per knooppunt.

In deze paragraaf zijn alleen de uitkomsten opgenomen. De procedure voor het ramen

van de transportcapaciteit staat in de algemene uitgangspunten en KBS van ENECO

NetBeheer.

Belasting prognose per knooppunt
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Arkel 150 kV uitwisseling 121 124 127 130 132 135 137 138 100 MVA

Botlek 25 kV belasting 192 193 200 117 117 117 117 117 224 MVA

25 kV invoeding 89 89 89 39 39 39 39 39

25 kV uitwisseling HS/TS 170 171 178 90 90 90 90 90 224 MVA

Botlek 150 kV belasting 420 421 426 340 340 340 340 340 540 MVA

150kV 150 kV invoeding 89 89 89 39 39 39 39 39

150 kV uitwisseling 331 332 337 301 301 301 301 301 540 MVA

Dordrecht

Zuid 150 kV belasting 156 167 143 148 152 192 196 198 150 MVA

150 kV invoeding 94 109 109 109 109 109 109 109

150 kV uitwisseling HS/TS 156 167 143 148 152 192 196 198 150 MVA

Europoort 25 kV belasting 221 221 251 251 212 212 212 212 200 MVA

25 kV invoeding 192 192 240 240 160 160 160 160

25 kV uitwisseling HS/TS 122 122 86 86 127 127 127 127 200 MVA

Europoort 150 kV belasting 128 141 94 95 204 204 204 204 200 MVA

150 kV invoeding 0 0 0 0 100 100 100 100

150 kV uitwisseling 128 141 94 95 154 154 154 154 200 MVA

Geervliet 1 150 kV belasting 111 108 108 110 113 115 118 121 200 MVA

150 kV invoeding 14 14 8 8 8 8 8 8

150 kV uitwisseling 111 108 108 110 113 115 118 121 200 MVA

Geervliet2 150 kV belasting 116 113 113 199 202 204 207 210

150 kV uitwisseling 116 -37 -37 -146 -143 -141 -138 -135

Gerbrandyweg150 kV belasting 50 54 55 55 56 56 56 56 39 MVA

150 kV invoeding 20 40 40 40 40 40 40 40

150 kV uitwisseling HS/TS 40 34 35 35 36 36 36 36 39 MVA

Maasvlakte 50 kV belasting 115 121 167 249 259 277 301 311 210 MVA

150 kV invoeding 143 143 143 143 143 143 143 143

150 kV uitwisseling HS/TS 115 121 167 249 259 277 301 311 210 MVA

Maasvlakte 25 kV belasting 115 121 167 179 189 197 201 201 210 MVA

25 kV invoeding 143 143 143 143 143 143 143 143

25 kV uitwisseling HS/TS 115 121 167 179 189 197 201 201 210 MVA

Maasvlakte 2 66 kV belasting 0 0 0 0 0 10 30 40 120 MVA

invoeding 0 0 0 0 0 0 0 0

uitwisseling HS/TS 0 0 0 0 0 10 30 40 120 MVA

Merseyweg 150 kV belasting 103 113 113 113 113 113 113 113 150 MVA

150 kV invoeding 212 212 212 212 212 212 212 212

150 kV uitwisseling 212 212 212 212 212 212 212 212 150 MVA

Merwedehaven 50 kV belasting 111 115 121 124 127 129 131 133 120 MVA

50 kV invoeding 16 16 16 46 46 46 46 46

50 kV uitwisseling 95 100 105 78 81 83 85 87 120 MVA

Oranjelaan 50 kV belasting 62 65 70 27 27 0 0 0 60 MVA

13 kV belasting 36 37 38 38 39 39 40 41 60 MVA

Alblasserdam 50 kV invoeding 14 15 15 0 0 -26 -26 -26

50 kV uitwisseling 82 85 91 63 64 62 63 64 60 MVA

Swinhaven/

Walburg 50 kV belasting 0 0 0 78 82 84 85 86 100 MVA

50 kV uitwisseling 0 0 0 78 82 84 85 86 100 MVA

Theemsweg 150 kV belasting 81 83 108 108 108 108 108 108 150 MVA

150 kV invoeding 25 25 25 25 25 25 25 25

150 kV uitwisseling HS/TS 81 83 108 108 108 108 108 108 150 MVA

Theemsweg 25 kV belasting 81 83 83 83 83 83 83 83 150 MVA

25 kV invoeding 25 25 25 25 25 25 25 25 150 MVA

25 kV uitwisseling HS/TS 81 83 83 83 83 83 83 83 150 MVA

Tinte 150 kV belasting 0 0 3 4 6 6 6 6

150 kV invoeding 0 0 65 100 100 100 100 100

150 kV uitwisseling 0 0 -62 -96 -94 -94 -94 -94 100 MVA
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Vondelingen 66 kV belasting 243 330 330 330 330 330 330 330 150 MVA

Weg 66 kV invoeding 349 376 376 376 376 376 376 376

uitwisseling

66 kV HS/TS (max export) -106 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 150 MVA

Waalhaven 25 kV belasting 104 105 106 119 120 130 130 130 176 MVA

25 kV invoeding 15 15 15 20 20 20 20 20

25 kV uitwisseling 97 98 119 113 114 116 116 116 176 MVA

Zuidwijk 150 kV belasting 108 113 119 125 128 131 133 136 120 MVA

150 kV uitwisseling 108 113 119 125 128 131 133 136 120 MVA

Locatie Spanning Belastinggraad Capaciteit
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Merwedehaven 13 kV 1,14 1,19 1,29 1,38 1,43 1,43 1,48 1,48 21 MVA

Oranjelaan 150 kV 1,20 1,25 1,34 0,71 0,72 0,91 0,92 0,94 68 MVA

Swinhaven 13 kV 1,00 1,05 1,18 1,32 1,42 1,47 1,50 1,50 38 MVA

Arkel 150 kV 1,21 1,24 1,27 1,30 1,32 1,35 1,37 1,38 100 MVA

Oudeland 25 kV 1,07 0,84 0,93 1,04 1,07 1,11 1,15 1,17 75 MVA

Schiedam Noord 10 kV 1,11 1,13 1,14 1,16 1,18 1,20 1,21 1,23 26 MVA

Hoofdweg 25 kV 1,05 0,70 0,76 0,78 0,81 0,83 0,85 0,89 63 MVA

Boomgaard-straat 10 kV 1,16 0,95 0,97 0,98 1,00 1,01 1,03 1,04 32 MVA

Centrum 23 kV 1,06 0,91 0,93 1,09 1,12 1,14 1,16 1,19 130 MVA

Capelle 13 kV 1,02 0,85 0,86 0,87 0,88 0,90 0,91 0,92 42 MVA

Centrale 25 kV 1,14 0,93 0,97 1,03 1,05 1,06 1,08 1,10 105 MVA

A v Buerenstraat 10 kV 1,03 1,05 0,88 0,92 0,96 1,00 1,04 1,08 52 MVA

Nw.Schoolstr. S-1 10 kV 1,00 1,02 1,03 1,05 1,07 1,08 1,10 1,11 28 MVA

Noordsingel 10 kV 1,00 1,02 1,03 1,05 1,06 1,08 1,09 1,11 32 MVA

Wegastraat 10 kV 1,06 1,08 1,40 1,42 1,45 1,47 1,49 1,51 32 MVA

Merwedehaven 13 kV 1,14 1,19 1,29 1,38 1,43 1,43 1,48 1,48 21 MVA

Oranjelaan 150 kV 1,20 1,25 1,34 0,71 0,72 0,91 0,92 0,94 68 MVA

Swinhaven 13 kV 1,00 1,05 1,18 1,32 1,42 1,47 1,50 1,50 38 MVA

Arkel 150 kV 1,21 1,24 1,27 1,30 1,32 1,35 1,37 1,38 100 MVA

Oudeland 25 kV 1,07 0,84 0,93 1,04 1,07 1,11 1,15 1,17 75 MVA
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Capaciteitsknelpunten
Belastinggraad voor hoofdverdeelstation met bestaand capaciteitsknelpunt

Oplossingsrichting van de bestaande capaciteitsknelpunten

150 kV/TS transformatoren en hoofdverdeelstation

150/25 kV-transformatoren Oudeland

De overbelastbaarheid van de transformatoren is onvoldoende. Door inzet van opwek-

capaciteit is in 2007 overbelasting voorkomen. In 2007 en 2008 vindt verdere over-

heveling van opwekking en belasting naar Vondelingenweg door een van de klanten.

Hierdoor is kortstondig weer voldoende uitbreidingscapaciteit aanwezig. Onderzoek naar

de transportcapaciteit van de transformatorkabel is gewenst.

In 2009 (als de transformatorkabel een beperkte capaciteit heeft) dan wel in 2010 zullen

door nieuwe belastinggroei de volgende alternatieven onderzocht en na keuze in

uitvoering moeten zijn:

• koppeling met Waalhaven via bestaande 25 kV verbindingen

• industrieterrein Petroleumweg (voormalig Nerefco terrein) voeden vanuit Waalhaven

• plaatsen van een nieuwe transformator en samenvoegen van bestaande

transformatoren

• vervangen van beide transformatoren.
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150/50 kV-transformatoren Arkel

Door plaatsing van nieuwe transformatoren met een grotere capaciteit vindt in 2008

oplossing van dit knelpunt plaats.

150/50 kV-transformatoren Noordendijk/Oranjelaan

Door de 50 kV koppeling met Alblasserdam is dit knelpunt tot en met 2007 ondervangen.

In 2008-2009 wordt een nieuwe 150/50 kV station Walburg gesticht. Daarna is de

koppeling met Alblasserdam nog noodzakelijk omdat door tijdelijke

belastingoverheveling van het knelpunt Dordrecht-Zuid naar Noordendijk de belasting

weer toeneemt.

150/50 kV transformatoren Dordrecht-Zuid

Door het aanbrengen van geforceerde koeling van de transformatoren is dit knelpunt

medio 2008 voorlopig opgelost.

150/23 kV Tinte

In verband met toename WKK bij tuinders vindt realisatie van een nieuw

hoofdverdeelstation Tinte plaats in 2008 begin 2009.

150/23 kV transformatoren Centrale

De overname van station Cartesiusstraat is in uitvoering en zal eind 2007 gereed zijn. Tot

de realisatie zal een operationele oplossing gevonden worden door gebruik van de

koppelkabels naar Zuid.

150/25 kV transformatoren Centrale

De overname van station Cartesiusstraat is in uitvoering en zal eind 2007 gereed zijn. Tot

de realisatie zal een operationele oplossing gevonden worden door gebruik van de

koppelkabels naar Zuid.

TS verbindingen

50 kV-verbinding Sterrenburg – ’s-Gravendeel en ’s-Gravendeel – Klaaswaal

De overschrijding is het gevolg van een ongelijke belastingverdeling die niet snel genoeg

door schakelhandelingen op te heffen is. Een uitgevoerd onderzoek betreft plaatsing van

een smoorspoel. De hoge kosten geven aanleiding tot een onderzoek naar alternatieven.

Een oplossing is het installeren van een automatische omschakeling, waarna het net in

delen gesplist kan worden om de belastingverdeling bij storing te sturen zonder

onderbreking van de voorziening. Op de lange termijn voldoet deze oplossing niet meer.

Een studie naar alternatieven in samenhang met het knelpunt Dordrecht-Zuid vindt in

2007 plaats.

50 kV-verbinding ‘Oranjelaan – Walburg – Swinhaven

Dit knelpunt wordt opgelost door de realisatie van een nieuwe 150/50 kV station

Walburg en het leggen van een nieuwe 50 kV verbinding Walburg-Swinhaven.

25 kV verbindingen Theemsweg – Gerbrandyweg

Deze verbindingen zijn voor de 150/25 kV transformator Gerbrandyweg de enkelvoudige

storingsreserve. Door de komst van een nieuwe generator AVR is een extra kabel

noodzakelijk. Deze 150 kV kabel is voorlopig onder 25 kV in bedrijf. Deze kabel voedt

tevens de bestaande installatie van AVR zodat de hiermee de belasting van

Gerbrandyweg afneemt en het knelpunt Theemsweg-Gerbrandyweg opgelost is.

25 kV verbindingen HVS-Oost – Wegastraat

Er zal een extra kabel gelegd worden in 2008.

25 kV verbindingen Ommoord – Hoofdweg

Station Roca zal op een eigen voeding vanaf Ommoord worden aangesloten. Daarmee

daalt de belasting van Hoofdweg tot onder het veilig vermogen.



Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014 Netbeheerder ENECO B.V.

104

23 kV verbindingen Centrum – Boomgaardstraat

Voorlopig operationele oplossing via de 23 kV koppelverbinding met Zamenhofstraat.

In 2008 stichting van een nieuw 23 kV verdeelpunt aan de Baan, met nieuwe kabels naar

Centrum.

25 kV verbindingen HVS-Oost – Nw Schoolstraat

Sectie 2 in station Nw Schoolstraat wordt uitgebreid, waardoor de belasting

evenwichtiger over de verbindingen vanuit Oost en Centrale verdeeld kan worden.

25 kV verbindingen HVS-Oost – Anna van Buerenstraat

Operationele oplossing via de HAZU kabel naar HVS Centrale, tot belasting overgenomen

kan worden op Wegastraat.

TS/MS transformatoren

50/13 kV Merwedehaven

Transformatoren vervangen door grotere transformatoren afkomstig van de te reviseren

transformatoren Vianen. Uitvoering 2008 begin 2009.

50/13 kV Swinhaven

Een derde transformator is al geplaatst. Aansluiting is in uitvoering. Gereed begin 2008.

25/ 10 kV Wegastraat

In 2008 wordt een transformator van 30 MVA bijgeplaatst.

25/10 kV Noordsingel

Verdere belastingsverschuiving naar Leidschenveen wordt onderzocht. Na 2009 zal een

vrijkomende transformator uit Den Haag in Leidschendam geplaatst worden.

25/ 10 kV Schiedam Noord

Nadat een 25 kV-installatie geplaatst is kan een derde transformator bijgeplaatst worden.

Het moment van uitvoering dient nog nader vastgesteld te worden omdat een gedeelte

van de belasting (10 kV Vlaardingen Holy) in noodsituaties nog achter Vlaardingen West

geschakeld kan worden.

23/10 kV Boomgaardstraat

Stichting van een 23 kV verdeelpunt aan de Baan.

Oplossingsrichting voor te verwachten capaciteitsknelpunten

Locatie Spanning Belastinggraad Capaciteit
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Vianen 13 kV 0,86 0,89 0,92 0,95 0,98 1,01 1,04 1,06 33 MVA

Oud Beijerland 13 kV 0,75 0,79 0,83 0,87 0,91 0,96 1,01 1,01 37 MVA

s'Gravendeel 13 kV 0,77 0,84 0,90 0,94 0,97 1,00 1,03 1,03 31 MVA

Sterrenburg 13 kV 0,95 1,08 1,23 1,28 1,30 1,30 1,35 1,35 40 MVA

Middelharnis 13 kV 0,93 0,96 0,96 1,01 1,00 1,05 1,06 1,06 27 MVA

Boomgaardshoek 10 kV 0,93 0,91 0,96 0,95 0,99 1,00 1,05 1,04 27 MVA

Koedood 25 kV 0,90 0,93 0,95 0,99 1,02 1,02 1,04 1,06 39 MVA

Hellevoetsluis 25 kV 0,84 0,87 0,91 0,94 0,98 1,01 1,05 1,07 45 MVA

Zuidwijk 150 kV 0,75 0,78 0,83 0,87 0,89 0,91 0,92 0,94 144 MVA

Ridderkerk 13 kV 0,89 1,03 1,08 1,13 1,18 1,22 1,27 1,31 36 MVA

Gorinchem+ 50 kV 0,91 0,92 0,97 0,97 0,98 1,00 1,01 1,02 68 MVA

Hardinxveld

Oudeland 25 kV 1,07 0,84 0,93 1,04 1,07 1,11 1,15 1,17 75 MVA

Klaaswaal 13 kV 0,96 0,96 1,00 1,00 1,00 1,04 1,04 1,04 27 MVA

Dordrecht zuid 150 kV 0,95 1,00 0,88 0,91 0,93 1,11 1,14 1,14 172 MVA

Alblasserdam 150 kV 0,94 0,96 0,97 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 100 MVA
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150 kV verbindingen

Ten behoeve van een al in uitvoering zijnde uitbreiding van het opwekvermogen in het

industriegebied vinden in het 150 kV net wijzigingen plaats. Een nieuw 380/150 kV

station Simonshaven is in uitvoering.

De verbindingen Europoort – Tinte – Geervliet2

Voldoen in 2011 in onderhoudsituaties niet meer aan het N-1 criterium. De noodzakelijke

verzwaring van de verbindingen zal samen met TenneT onderzocht worden.

De verbindingen Geervliet2 – Botlek

Geervliet2-Geervliet1 en Geervliet 1-Botlek voldoen in 2009-2010 in onderhoudsituaties

niet meer aan het N-1 criterium. Samen met TenneT wordt onderzocht of operationele

oplossingen mogelijk zijn of dat het net versterkt moet worden middels een extra

verbinding.

In een onderzocht minimum (opwek)scenario kunnen deze knelpunten al in de N-1

situatie optreden. Dit scenario wordt minder waarschijnlijk geacht vanwege de warmte

technische koppeling van productieproces en opwekking. Een onderzoek en het volgen

van de ontwikkeling van de inzet van opwekking is gewenst. Zonodig kunnen

maatregelen eerder in gang gezet worden. Verder zijn er in de N-2 situatie

overschrijdingen van de transportcapaciteit van de verbindingen naar Vondelingenweg

en Theemsweg geconstateerd in het minimum (opwek) scenario. Deze worden eveneens

minder waarschijnlijk geacht en nader beschouwd.

Enckevoirtlaan 25 kV 0,95 1,00 1,06 1,08 1,09 1,11 1,12 1,18 25 MVA

Spaanse Polder 10 kV 0,99 1,04 1,10 1,16 1,23 1,29 1,35 1,42 34 MVA

Vlaardingen West 10 kV 0,99 1,01 1,02 1,04 1,05 1,07 1,08 1,10 24 MVA

Vijzelstraat 10 kV 0,99 1,00 1,02 1,03 1,05 1,07 1,08 1,10 36 MVA

Schiedam Oost 10 kV 0,97 0,99 1,00 1,01 1,03 1,05 1,06 1,08 34 MVA

Schiedam West 25 kV 0,85 0,97 0,99 1,00 1,02 1,03 1,05 1,06 24 MVA

Televisiestraat 10 kV 0,95 0,97 0,98 1,00 1,01 1,03 0,90 0,91 21 MVA

Zamenhofstraat +

Alkemadestraat 25 kV 0,94 0,96 0,97 0,98 1,00 1,01 1,03 1,05 67 MVA

Alkemadestraat 10 kV 0,93 0,94 0,96 0,97 0,99 1,00 1,02 1,03 23 MVA

Vlaggemanstraat 10 kV 0,82 0,93 0,95 0,96 0,98 0,99 1,01 1,02 39 MVA

Hengelolaan 10 kV 0,88 0,90 0,91 0,92 0,94 0,95 1,10 1,11 23 MVA

Langeland 50 kV 0,90 0,91 0,93 0,95 0,97 1,00 1,02 1,03 140 MVA

Vleerstraat

sectie 5 10 kV 0,83 0,93 0,95 0,96 0,98 0,99 1,01 1,02 30 MVA

Vleerstraat

sectie 6 10 kV 0,74 0,92 0,94 0,95 0,96 0,98 0,99 1,01 30 MVA

Ridderkerk 13 kV 0,69 0,80 0,84 0,88 0,92 0,95 0,99 1,02 46 MVA

Vianen 13 kV 0,86 0,89 0,92 0,95 0,98 1,01 1,04 1,06 33 MVA

Oud Beijerland 13 kV 0,75 0,79 0,83 0,87 0,91 0,96 1,01 1,01 37 MVA

s'Gravendeel 13 kV 0,77 0,84 0,90 0,94 0,97 1,00 1,03 1,03 31 MVA

Sterrenburg 13 kV 0,95 1,08 1,23 1,28 1,30 1,30 1,35 1,35 40 MVA

Middelharnis 13 kV 0,93 0,96 0,96 1,01 1,00 1,05 1,06 1,06 27 MVA

Boomgaardshoek 10 kV 0,93 0,91 0,96 0,95 0,99 1,00 1,05 1,04 27 MVA

Koedood 25 kV 0,90 0,93 0,95 0,99 1,02 1,02 1,04 1,06 39 MVA

Hellevoetsluis 25 kV 0,84 0,87 0,91 0,94 0,98 1,01 1,05 1,07 45 MVA

Zuidwijk 150 kV 0,75 0,78 0,83 0,87 0,89 0,91 0,92 0,94 144 MVA

Ridderkerk 13 kV 0,89 1,03 1,08 1,13 1,18 1,22 1,27 1,31 36 MVA

Gorinchem+

Hardinxveld 50 kV 0,91 0,92 0,97 0,97 0,98 1,00 1,01 1,02 68 MVA

Oudeland 25 kV 1,07 0,84 0,93 1,04 1,07 1,11 1,15 1,17 75 MVA

Klaaswaal 13 kV 0,96 0,96 1,00 1,00 1,00 1,04 1,04 1,04 27 MVA

Dordrecht zuid 150 kV 0,95 1,00 0,88 0,91 0,93 1,11 1,14 1,14 172 MVA

Alblasserdam 150 kV 0,94 0,96 0,97 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 100 MVA
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150 verbindingen naar Dordrecht-Zuid. Knelpunt in 2012

Hierbij vormt de verbinding geen knelpunt maar wel de hierin aanwezige

stroomtransformatoren en scheiders. Hiervoor dient een onderzoek plaats te vinden

waarna de oplossing in 2012 gerealiseerd dient te zijn. De mogelijke oplossingen zijn

verder bij het transformator knelpunt Dordrecht-Zuid vermeld. Samenwerking met

TenneT is noodzakelijk.

150kV /TS transformatoren en hoofdverdeelstations

150/50 kV transformatoren Dordrecht-Zuid. Knelpunt in 2012

Hiervoor vindt een onderzoek plaats te vinden waarna de oplossing in 2012 gerealiseerd

dient te zijn. Onderzocht worden de mogelijkheden om belasting over te zetten naar

Tinte en het bijplaatsen van een transformator in Dordrecht Zuid. Een tijdelijke

omschakeling van vermogen naar Noordendijk of Merwedehaven is wellicht ook

mogelijk.

150/25 kV transformatoren Zuidwijk. Knelpunt na 2014

Transformatoren zijn geschikt voor geforceerde koeling, hiermee kan het knelpunt

opgelost worden.

150/25 kV transformatoren Maasvlakte. Knelpunt in 2012

Verdere ontwikkeling wordt bepaald door Maasvlakte 2. Een masterplan hiervoor is in

2007 uitgewerkt. Er zal een nieuw 150/66 kV station gesticht worden.

150/50 kV Alblasserdam in verband met aansluiting grote klant. Er zal een transformator

bijgeplaatst worden. Knelpunt in 2010.

150/50 kV Alblasserdam in verband met aansluiting grote klant.

Er zal een transformator bijgeplaatst worden. Knelpunt in 2010.

150/23 kV transformatoren Centrum. Knelpunt in 2010

De nieuwe aansluiting voor een grote klant zal gerealiseerd worden met een

omschakelmogelijkheid naar hoofdverdeelstation Franklinstraat.

150/25 kV transformatoren Centrale. Knelpunt in 2010

Er zal een operationele oplossing gevonden worden door gebruik van de koppelkabels

naar Zuid. In 2012 zal belasting overgenomen worden op Zuid en Oost, als Ypenburg in

bedrijf is.

TS verbindingen

50 kV verbindingen Merwedehaven – Hardinxveld – Papendrecht

In 2009. De verdeling van de belasting is zodanig dat er in de n-1 situatie er overbelasting

optreedt. Door het splitsen van een dubbelverbinding komt er geen overbelasting meer

voor in n-1 situatie.

50 kV verbinding Klaaswaal – Middelharnis

In 2008. Dit betreft het kabeldeel Klaaswaal-Opstijgpunt. Door een nieuwe verbinding te

leggen en de bestaande verbindingen te dubbelen kan dit probleem opgelost worden.

50 kV verbindingen Arkel – Gorinchem

In 2011. In de n-1 situatie treedt er een overbelasting op. Deze n-1 overbelasting treedt

in het bijzonder in de wintermaanden op en is voldoende beperkt om door omschakeling

van een deel van de belasting vanuit BVC weggewerkt te worden. Er is nader onderzoek

nodig naar ondersteunende maatregelen om deze omschakeling zonder kortstondige

onderbreking van het om te zetten belastingdeel mogelijk te maken.

25 kV verbindingen Waalhaven – Koedood

In 2009. Kabel naar Zuidwijk inlussen.
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25 kV verbindingen Geervliet – Wellebrug – Hellevoetsluis

In 2011. Extra kabel Hellevoetsluis- Wellebrug en daar kabels Geervliet- 22 MVA

transformatoren op een nieuwe 25 kV installatie aansluiten.

25 kV verbindingen Ommoord – Zamenhofstraat – Alkemadestraat. Knelpunt in 2011

Het gebied rond Zamenhofstraat op zal op 23 kV gevoed gaan worden. Daarbij zal een

vierde verbinding tussen Ommoord en Zamenhofstraat/Alkemadestraat gelegd worden.

25 kV verbindingen Zuid – Televisiestraat. Knelpunt in 2011

Er wordt belasting verschoven naar Hengelolaan.

25 kV verbindingen Grindweg – Enckevoirtlaan. Knelpunt in 2013

Leggen van een extra kabel.

25 kV verbindingen Franklinstraat – Spaanse Polder. Knelpunt in 2009

Vervangen van een deel van de kabels in de stations.

25 kV verbindingen Franklinstraat – Schiedam-Oost. Knelpunt in 2010

Vervangen van een deel van de kabels in de stations.

25 kV verbindingen Franklinstraat – Schiedam-West. Knelpunt in 2012

Vervangen van een deel van de kabels in de stations.

23 kV verbindingen Centrum – Vlaggemanstraat. Knelpunt in 2013

Vervangen van een deel van de kabels in de stations.

25 kV verbindingen Oost – Anna van Buerenstraat. Knelpunt in 2012

Overname van belasting Van Diepenburgstraat of Noordsingel

TS/MS transformatoren.

50/13 kV Klaaswaal. Knelpunt na 2008

Het knelpunt hier is niet de transformator maar de transformator verbindingen en de

schakelinstallatie. Realisatie van een voorstel voor vervanging vindt in 2008 plaats.

50/13 kV Sterrenburg. Knelpunt na 2008

Onderzoek naar mogelijkheid tot uitbreiding of nieuw station dat ook Oranjelaan

vervangt vindt in 2007 begin 2008 plaats. Bij storing kan tijdelijk belasting overgeheveld

worden naar Dordtse Kil.

50/13 kV Ridderkerk. Knelpunt na 2008

Onderzoek naar mogelijkheid tot verzwaring transformatorkabel en ook naar

overheveling belasting in 13 kV naar Slikkerveer vindt in 2007 begin 2008 plaats.

50/13 kV Vianen. Knelpunt in 2011, mogelijk eerder afhankelijk van invulling groot

bedrijfsterrein

Nu een kwaliteitsprobleem door regelschakelaars. In 2008 is dit knelpunt al met nieuwe

en grotere transformatoren opgelost.

50/13 kV Middelharnis. Knelpunt in 2010

Dit knelpunt is in 2007 meegenomen in het onderzoek ten aanzien van het

middenspanningsnet 10 kV Stellendam-Middelharnis. In 2009 vindt uitbreiding

met een van de transformatoren uit Merwedehaven in Stellendam plaats.

50/13 kV Papendrecht. Knelpunt na 2014

Belastingstudie naar mogelijkheid tot verzwaring transformatorkabel en uitvoering

hiervan leidt tot tijdelijke oplossing van dit knelpunt.

25/10 kV Boomgaardshoek. Knelpunt in 2012

Studie naar het stichten van een nieuwe 25/10 kV station in het gebied zal plaatsvinden.
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25/10 kV Gerbrandyweg. Knelpunt na 2014

In 2013 studie naar alternatieven, vervanging door grotere transformatoren of

overhevelen van belasting naar 23 kV.

50/13 kV Oud-Beijerland. Knelpunt in 2013

Geleidelijke groei, tenzij snelle ontwikkeling bedrijfsterreinen Hoekse Waard plaats

vindt. Eerst wordt een belastbaarheidstudie voor de transformatoren uitgevoerd. Daarna

vindt zonodig onderzoek naar vervanging door grotere transformatoren plaats.

50/13 kV Leerdam. Knelpunt na 2013

Te zijner tijd in 2010 belastingstudie.

50/13 kV s’Gravendeel. Knelpunt na 2012

Te zijner tijd in 2010 belastingstudie.

25/10 kV Hellevoetsluis. Knelpunt na 2014

Afhankelijk van ontwikkeling groot industrieterrein vindt een alternatieve studie naar

verzwaring van de transformatiestap plaats of aansluiting op 23 kV eerder plaats.

25/23 kV Botlek. Knelpunt 2009

Geen velden beschikbaar, wel aanvragen voor aansluitingen. Geen ruimte in 10 kV.

Oplossing door uitbreiden 23 kV en transformatiecapaciteit 25/23 kV.

25/23 kV Koedood. Knelpunt 2009

Geen ruimte tot omschakeling in 23 kV net oplossing bijplaatsen spaartransformator of

huidige transformatoren vervangen en een 23 kV installatie plaatsen.

25/23 kV Europoort. Knelpunt 2009

Geen velden beschikbaar, wel aanvragen voor aansluitingen. Geen ruimte in 10 kV.

Oplossing door uitbreiden 23 kV en transformatiecapaciteit 25/23 kV.

25/10 kV transformatoren Vlaardingen-West. Knelpunt in 2008

Onderzoek en zo nodig vervangen van de transformatorkabels.

25/10 kV Vijzelstraat. Knelpunt in 2008

De transformatorkabels en transformatorvelden zullen verzwaard worden, zodat het

nominale vermogen van de transformatoren beschikbaar komt.

25/10 kV Vleerstraat. Knelpunt in 2013

Verschuiven van belasting naar een van de omliggende stations, Jan Wapstraat of

Televisiestraat.

25/10 kV Hengelolaan. Knelpunt in 2013

Er zal een trafo en een 10 kV sectie bijgeplaatst worden.

25/10 kV Boutensstraat. Knelpunt in 2010

Studie naar alternatieven zal gestart worden. Overname van belasting naar Wegastraat

of vergroten van transformatoren.

25/10 kV Enckevoirtlaan. Knelpunt in 2008

Onderzoek naar transformatorkabels, en zo nodig vervangen er van.

Na 2010 afhankelijk van nieuwe aansluitingen invoeren van 23 kV.

25/10 kV Televisiestraat. Knelpunt in 2011

Er wordt belasting verschoven naar Hengelolaan.

25/10 kV Alkemadestraat. Knelpunt in 2012

Plaatsen van een extra transformator.
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Gesignaleerde knelpunten die na 2014 verwacht worden en waarvoor afhankelijk van de

feitelijke belastingontwikkeling eerder of later een belastingstudie noodzakelijk kan zijn.

• 50/13 kV Zwarte Paard. Knelpunt na 2014.

• 50/13 kV Hardinxveld. Knelpunt na 2014.

• 25/10 kV Gerbrandyweg. Knelpunt na 2014.

• 25/10 kV Heemraadlaan. Knelpunt na 2014.

Uitbreidingsinvesteringen
In het investeringsplan van ENECO Netbeheer (ENB) zijn alle uitbreidingsinvesteringen

waarbij de capaciteit van het net vergroot wordt opgenomen. Het betreft hier

investeringen die op basis van de maatregelen genoemd in paragraaf 3.3 “Oplossingen

voor capaciteitsknelpunten” gedaan worden. De investeringen in het midden- en

laagspanningsnet zijn op basis van trends en specifieke nieuwbouwplannen

geëxtrapoleerd op de operationele plannen voor 2008-2009.

In veel gevallen zal bij een capaciteitsinvestering een oude kleine component vervangen

worden door een nieuwe grote component. Principieel is het mogelijk op basis van de

oude en nieuwe capaciteit een percentage “vervanging in de uitbreiding” te bepalen en

de kosten te verdelen. In de plannen en de meerjarenraming van de netbeheerder is deze

verdeling niet beschikbaar. In dit document is daarom aangesloten bij de bestaande

indeling en zijn uitbreidingen met vervanging bij uitbreidingsinvesteringen opgenomen.

Op basis van de activiteitenplannen van de netbeheerder en de eerder in het algemene

deel van het KCD genoemde indeling in clusters zijn de volgende matrices van

investeringen tot stand gekomen:

Uitbreidingsinvestering

Vergeleken met het vorige KCD (2006 - 2012) zijn er enkele uitgangspunten gewijzigd.

• De post "LS-overige" bestond bij het vorige KCD uit LS-aansluitingen plus LS-kasten. De

twee posten optellen zegt niet veel omdat het geen vergelijkbare zaken zijn. Daarom

is voor het huidige KCD de post "LS-overige" gesplitst in "LS-kasten" en

"Aansluitingen".

• Met ingang van 1-2-2007 zijn er nieuwe aansluitcategorieën. Daardoor kan het

gebeuren dat aansluitingen die voor die datum een LS-aansluiting waren, nu in een

categorie voor MS-aansluitingen vallen.

• Enkele kentallen zijn enigszins aangepast op grond van opgedane ervaring.
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Clusters 2008 2009 2010 2011 2012

HS/TS

Kabels (km) 28 81 14 39 15

Lijnen (km) 0 0 14 0 0

HS/TS-schakelvelden 28 21 32 38 16

Transformatoren 10 10 4 6 7

MS-schakelvelden 65 74 0 29 50

Overige systemen 7 16 5 7 2

MS

Kabels (km) 97 65 58 58 47

Middenspanning ruimtes 65 47 37 37 37

Schakel- en regelstations 6 3 3 3 3

Overige 84 60 60 60 40

LS

Kabels (km) 103 113 88 88 88

Laagspanningskasten 71 50 50 50 50

Aansluitingen 11.353 14.147 11.029 11.029 11.029
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Er zijn enkele verschillen met het vorige KCD (2006 - 2012).

In 2008 is de begroting voor "MS overige" vastgesteld op 84 en is ook hoger dan in het

vorige KCD (52). Dit wordt veroorzaakt door een wijziging in de indeling voor een

bepaalde groep naar een ander tarief categorie, dat voorheen in de categorie

laagspanning aansluitingen zou zijn geplaatst. Door de nieuwe tariefcategorieën die

vanaf 2007 gelden, zijn bepaalde laagspanning aansluitingen benoemd als

middenspanning aansluitingen.

"MS kabel" valt in 2009 en 2010 hoger uit dan het vorige KCD. Dit komt door de

hierboven genoemde veranderde categorie indeling, daarnaast is tevens de

woningbouwprognose naar boven is bijgesteld. Dit heeft tevens tot gevolg dat

"Aansluitingen" voor 2008 tot en met 2010 hoger is dan het vorige KCD.

Ondanks het feit dat voor 2009 meer aansluitingen geprognosticeerd zijn dan voor 2008,

zijn de kosten voor 2009 lager. Dit wordt veroorzaakt omdat er minder middenspanning

aansluitingen worden verwacht en dat hiermee samenhangend minder middenspanning

kabel nodig zal zijn.

Evaluatie capaciteit en knelpunten

Evaluatie van de belastingsprognose

In deze paragraaf worden de maximaal opgetreden belastingen van 2006 vergeleken met

de prognose voor 2006 uit het KCD 2006-2012. De afwijkingen worden als percentage van

het geprognosticeerde vermogen berekend. De aantallen geven de aantallen

knooppunten aan die in de aangegeven categorie vallen.
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Een nadere analyse van de knooppunten geeft aan dat de afwijkingen groter dan 10% in

de grafiek op de volgende oorzaken terug te voeren zijn:

Niet verwachte afname van klanten (2 maal);

• klant gekoppeld aan een knooppunt kondigt plotseling aan meer of minder belasting

af te nemen.

Belastingsomschakeling (2 maal);

• voor onderhoudswerkzaamheden heeft belastingomschakeling plaatsgevonden

waardoor de opgetreden belasting afwijkt van de geplande belasting.

Vertraging ontstaan door interne ontwikkelingen (7 maal);

• netontwikkelingen om knelpunten uit het vorige KCD plan op te lossen (onder meer

door vergunningsproblemen) zijn later opgeleverd dan gepland waardoor de belasting

verschuiving niet kon plaatsvinden.

Vertraging ontstaan door externe ontwikkelingen (10 maal);

• vertraging in de ontwikkeling van terreinen (zowel bij de industrie als woningbouw).

Proces bij de klant (11 maal)

• door jaarlijkse fluctuaties bij de klant, ingeval van storing, onderhoud of

marktontwikkelingen, wijkt de afname af van de geplande prognose.

Evaluatie van de geplande acties

In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de voorgestelde acties uit het

KCD 2006-2012 zijn uitgevoerd.

In de onderstaande tabel zijn de knelpunten uit het KCD 2006-2012 volgens de daarin

opgenomen categorieën opgenomen. De status van eind 2007 is in de kolommen

vermeld.

Ter toelichting op de laatste kolommen:

• Opgelost door belastingsontwikkeling zijn knelpunten waar een grotere verwachte

afname niet doorgegaan is, waardoor een knelpunt geen knelpunt meer is. Het betreft

hier vooral diepe netinvesteringen ten gevolge van nieuwe grote aansluitingen.

• Later door belastingsontwikkeling zijn knelpunten waar een grotere verwachte

afname later gerealiseerd wordt. De knelpunten worden daardoor later manifest,

en de oplossing wordt ook later uitgevoerd.

111

1

2

3

4

5

6

7

Evaluatie bestaande capaciteitsknelpunten in plan 2006-2012
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Streefwaarden
Om de waarden vast te stellen die we nastreven als het gaat om de kwaliteit, gebruiken

we de statistische methode van trendanalyse. Daarmee bepalen we een trend vanuit de

waarden voor onderbrekingsfrequenties en storingsduur die we hebben gerealiseerd.

Deze trendwaarde vergelijken we met de trend zoals die in het vorige KCD was voorzien.

Uitgangspunt is dat we een dalende trend (verbetering) voortzetten aan de hand van het

huidige onderhouds- en vervangingsbeleid en bij een stijgende trend (verslechtering)

zoeken naar aanvullende maatregelen om de stijging af te vlakken. Welke maatregelen

dat zijn, bepalen we via een analyse van verbanden tussen falende componenten, soorten

storingen en hun aandeel in de betrouwbaarheid van de netten.

Onderbrekingsfrequentie (in aantal onderbrekingen per jaar)

LS: Komende periode worden preventief Nekaldietmoffen en kabel vervangen te Oud Beijerland
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Evaluatie bestaande capaciteitsknelpunten in plan 2006-2012
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Onderbrekingsduur (in minuten per jaar)

Uitvalsduur (in minuten per klant per jaar)

MS: Er wordt onderzoek verricht naar het terugdringen van de storingsduur.
Er wordt een proef gedaan met op afstand uitleesbare storingsverklikkers.
HS: Storing 1 maart 2006 bij netbeheerder TenneT.
Storing 5 augustus 2006 explosie in 13 kV schakelinstallatie station Middelharnis.
Storing 15 september te Alblasserdam bij netbeheerder

Per massa mof die gestoord raakt is gemiddeld 0,0351 minuten toe te rekenen aan de

jaarlijkse uitvalduur van ENECO classic. Gemiddeld raken in ENECO Classic Zuid ongeveer

50 moffen gestoord.

Het vervangen van deze moffen, die potentieel defect kunnen raken, zal naar schatting

de uitvalduur met 1,755 minuut doen dalen.
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Preventief vervangen moffen gepland

2004 2005 2006 2007 2008 2009

ENECO Classic Zuid Geen gegevens 134 202 240 240 240

0,1 Hz meting

ENECO Classic Zuid Geen gegevens 60 92 90 90 90
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Clusters Als nieuw Goed Voldoende Matig

HS-kabels 14% 21% 64% 1%

HS-lijnen 0% 60% 40% 0%

HS/TS-schakelvelden 6% 56% 32% 6%

transformatoren 12% 45% 28% 15%

MS-schakelvelden 12% 54% 30% 4%

Overige 12% 51% 22% 15%

MS-kabels 14% 84% 2% <1%

MS-ruimtes 15% 79% 2% 4%

MS-overige 15% 83% 1% 1%

LS-kabels 15% 79% 5% 1%

LS-kasten 16% 77% 3% 4%

LS huisaansluitingen 10% 86% 2% 1%

Kwaliteit van het netwerk
Op basis van de analyse van de onderhoudsgegevens hebben we een matrix gemaakt van

de technische toestand van de componenten.

Gelet op de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas, houdt de

beoordeling van de technische toestand rekening met de toekomstige belasting van de

componenten. Hierbij kijken we dan ook 15 jaar vooruit.

Per cluster wordt in percentages aangegeven hoeveel componenten momenteel een

bepaalde technische toestand hebben.

Kwalitatieve beoordeling

Toelichting en analyse van de verschillen met het vorige KCD.

o Toestand • Netwijzigingen

Kabels

o 1 oliedrukverbinding met olielekkage vervangen.

o 1 oliedrukverbinding met lekkage in categorie matig geplaatst en zal worden

vervangen.

• 8 nieuwe verbindingen in bedrijf door uitbreidingen.

• 3 reserve oliedrukverbindingen met olielekkage uit bedrijf.

Lijnen

• Geen wijziging

HS/TS schakelvelden

o 60 schakelaars van categorie voldoende naar matig geplaatst i.v.m. onderhoudbaarheid

op korte termijn.

o 200 schakelaars van de categorie goed naar voldoende geplaatst i.v.m.

onderhoudbaarheid op lange termijn.

• 27 nieuwe schakelvelden in bedrijf genomen door uitbreiding van de capaciteit.

• 2 schakelaars uit bedrijf genomen door amovering van stations.

Transformatoren

o Bij 40 oudere transformatoren is in het kader van het vastgestelde onderhoudsbeleid

een nader onderzoek naar de regelschakelaar uitgevoerd. Deze categorie

transformatoren, die in 2006 op grond van hun leeftijd allen de waardering voldoende

hadden, zijn nu verdeeld over de categorieën goed, voldoende of matig, al naar gelang

de uitkomst van de regelschakelaar diagnostiek.

o 5 transformatoren, die in 2006 in de categorie matig vielen zijn gereviseerd of

vervangen en vallen nu in de categorie goed.

• 8 nieuwe transformatoren geplaatst: uitbreiding van de capaciteit (4); vervanging (2);

uitbreiding capaciteit en vervanging (2).

• 3 transformatoren uit bedrijf genomen.
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MS-schakelvelden

o 95 schakelaars van categorie voldoende naar matig geplaatst i.v.m. onderhoudbaarheid

op korte termijn.

o 146 schakelaars van de categorie goed naar matig geplaatst i.v.m. onderhoudbaarheid

op lange termijn.

• 30 nieuwe schakelvelden in bedrijf door uitbreiding capaciteit.

• 5 schakelaars uit bedrijf door amovering stations.

Overig

Betreft gebouwen, secundaire centrale installatie (AC, DC, stationsbeveiliging, telecom),

SA, TF installatie.

o verschuivingen naar lagere toestand worden veroorzaakt door:

- verschuiving bediening/SA naar matig i.v.m. onderhoudbaarheid op korte termijn,

- uitbreiding functionele eisen aan SA (alle velden vanuit BVC bedienbaar) waardoor

systemen niet meer voldoen.

- noodzakelijke vervanging van storingsschrijvers en railbeveiliging van stations

vanwege veroudering.

- aanpassing van de indeling van TF-systemen i.v.m. onderhoudbaarheid op korte

termijn

• 4 nieuwe stations (zonder TF).

• 3 nieuwe TS klantenstations.

• 1 station uit bedrijf.

• 2 stations uitgebreid met nieuwe SA-systemen.

• 2 TF systemen vervangen.

Middenspanning ruimtes

• In het vorige KCD 2006-2012 was 1% in de categorie matig ingedeeld en in het huidige

KCD is dit opgehoogd naar 4% matig. De oorzaak hiervan is dat de installatie

storingsanalyse potentieel onveilig bleken te zijn en deze installaties slechter waren

dan aanvankelijk was aangenomen.

Laagspanningskasten

• In het vorige KCD 2006-2012 was 1% in de categorie matig ingedeeld en in het huidige

KCD is dit opgehoogd naar 4% matig. Dit is het gevolg van een nieuw gevoerd

diagnosebeleid.

Vervangingsinvesteringen
In dit plan hebben we de vervangingsinvesteringen voor de netten opgenomen. Het

betreft naast investeringen die op basis van kwaliteitsgronden noodzakelijk zijn ook

investeringen die op basis van persoonlijke veiligheid, milieumaatregelen of

omleggingen noodzakelijk zijn.

Op basis van het activiteitenplan van de netbeheerder en de eerder genoemde indeling

in clusters zijn de volgende matrices van investeringen tot stand gekomen:

115

1

2

3

4

5

6

7



Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014 Netbeheerder ENECO B.V.

Vervangingsinvestering

* In de tabel vervangingsinvestering zijn de aantallen componenten met vervanging en

uitbreiding met een sterretje aangegeven. In veel gevallen zal bij een capaciteits-

investering een oude kleine component vervangen worden door een nieuwe grote

component. Principieel is het mogelijk op basis van de oude en nieuwe capaciteit een

percentage “vervanging in de uitbreiding” te bepalen en de kosten te verdelen. Dit is het

interne activiteitenplan en de meerjarenraming niet voorhanden. Dus niet eenduidig vast

te stellen.

Wijzigingen in aantallen t.o.v. het vorige KCD 2006-2012 zijn voornamelijk het gevolg van

verschuivingen van vervangingsprojecten in de tijd in verband met minder beschikbare

mancapaciteit door noodzakelijke netuitbreidingen ten gevolge van nieuwe grote

klantaansluitingen en WKK in tuinbouwgebieden.

Verschillen met het vorige KCD 2006-2012

MS-kabel

• In zowel het vorige KCD 2006-2012 als het huidige KCD 2008-2014 is 0% in de categorie

“matig” geplaatst, echter ook als gevolg van afrondingen. Vanwege belastinggroei en

achteruitgang van de kwaliteit worden de kabels in de categorie “matig” vervangen en

dit resulteert in een lichte stijging ten opzichte van de vorige KCD.

Middenspanning ruimtes

• Er zijn meer slechte middenspanning installaties geconstateerd dan aanvankelijk werd

gedacht. Het gaat hierbij om ondeugdelijke types schakelaars binnen deze installaties

en zullen dan ook worden vervangen.

Laagspanningskabel

• Er zijn geen specifieke problemen echter door ouderdom en overbelasting is toch de

verwachting dat er jaarlijks vervangen moet worden.
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2008 2009 2010 2011 2012

HS/TS

Kabels (km) 0 0* 1 2* 1 10* 0 0* 1 0*

Lijnen (km) 0 0* 0 0* 0 0* 0 0* 0 0*

HS/TS-schakelvelden 0 0* 0 0* 8 34* 40 27* 78 16*

Transformatoren 3 0* 7 5* 3 2* 4 0* 3 3*

MS-schakelvelden 0 0* 0 40* 4 0* 30 20* 41 0*

Overige systemen 0 3* 4 3* 6 1* 11 2* 12 0*

MS

Kabels (km) 40 45 45 35 35

Middenspanning ruimtes 96 94 94 100 100

Schakel- en regelstations

Overige

LS

Kabels (km) 30 35 35 25 25

Overige 80 70 90 80 80

Huisaansluitingen 3.750 3.800 3.850 3.900 4.000
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Onderhoudsschema’s
In dit onderhoudsplan hebben we alle onderhoudsactiviteiten opgenomen. Het zijn

inspectiewerkzaamheden, eenmalige onderhoudswerkzaamheden, preventieve

onderhoudswerkzaamheden, en correctieve onderhoudswerkzaamheden. Dit betreft

evenzo de onderhoudsactiviteiten die we op basis van de risicoanalyse nodig achten

evenals de onderhoudsactiviteiten die op andere gronden noodzakelijk zijn. Bij het

laatste moet onder meer aan persoonlijke veiligheid van medewerkers en derden en aan

milieumaatregelen gedacht worden.

In het onderhoudsplan worden de onderhoudsacties in aantallen en kosten beschreven.

De onderhoudskosten zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage.

Voor meer informatie over de werkzaamheden verwijzen we naar de procedures en

analyses in het algemene deel.

Op basis van de plannen van de netbeheerder en de eerder genoemde indeling in clusters

zijn de volgende matrices van onderhoudsactiviteiten tot stand gekomen:

Onderhoudsplan
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Clusters Aantal assets 2008 2009 2010 2011 2012

Cluster HS/TS

Kabels/Circuits 406

inspecties 406 409 412 415 423

eenmalig 17 17 18 18 19

preventief 122 122 122 123 123

correctief 30 30 30 30 30

Lijnen 6

inspecties 12 12 12 12 12

eenmalig 1 1 1 1 1

preventief 1 1 1 1 1

correctief 2 2 2 2 2

HS/TS-schakelvelden 1696

inspecties 1.361 1.361 1.391 1.361 1.361

eenmalig 153 154 156 157 157

preventief 267 267 237 267 267

correctief 11 10 11 10 11

Transformatoren 224

inspecties 250 245 244 242 238

eenmalig 36 36 37 37 38

preventief 82 82 82 82 82

correctief 15 16 15 16 15

MS-schakelvelden 971

inspecties 1.728 1.756 1.681 1.699 1.718

eenmalig 293 295 298 300 303

preventief 340 310 382 362 340

correctief 11 11 11 11 11

Overige 439

inspecties 106 106 106 106 106

eenmalig 32 32 32 32 32

preventief 62 62 62 62 62

correctief 34 34 34 34 34
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Clusters Aantal assets 2008 2009 2010 2011 2012

Cluster MS

Kabels 13.587

inspecties 180 180 180 180 180

eenmalig 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208

preventief 0 0 0 0 0

correctief 340 320 300 300 300

Middenspanning ruimtes 11.311

inspecties 2.400 2.600 2.800 3.000 3.000

eenmalig 5.800 5.900 6.000 6.200 6.200

preventief 1.400 1.600 1.800 2.000 2.000

correctief 260 240 220 200 200

Schakel- en regelstations

inspecties meegenomen bij de aantallen

eenmalig middenspanning ruimtes

preventief

correctief

Overige

inspecties

eenmalig

preventief

correctief

Cluster LS

Kabels 12.358

inspecties 400 400 400 400 400

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 0 0 0 0 0

correctief 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

Laagspanningskasten 5.013

inspecties 400 500 500 500 500

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 500 500 500 500 500

correctief 40 40 40 40 40

Aansluitingen 1.123.775

inspecties 700 700 700 700 700

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 0 0 0 0 0

correctief 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

HS/TS-schakelvelden

MS-schakelvelden

Jaarlijks inspectie.

Preventief onderhoud om de 3 tot 5 jaar (afhankelijk van type).

Groot onderhoud om de 8 tot 10 jaar (afhankelijk van type).

Jaarlijks inspectie.*

Preventief onderhoud om de 3 tot 5 jaar (afhankelijk van type).

Groot onderhoud om de 8 tot 10 jaar (afhankelijk van type).

Inspecties HS/MS/LS
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Ten opzichte van het vorige KCD 2006-2012 zijn de onderhoudsregels gewijzigd:

• Onderhoud en inspectie van middenspanning ruimtes, schakelstations en

laagspanningskasten zijn gereviseerd. Bovendien worden ze geharmoniseerd voor alle

netbeheerders. Het implementatie traject hiervan loopt.

• Er is nieuw kabeldiagnose beleid samengesteld voor alle netbeheerders. Dit is definitief

gesteld en de implementatie moet nog plaatsvinden.

• Er is een start gemaakt met test opstellingen (PD-online) om aan kabels te kunnen

meten terwijl deze in bedrijf zijn. Dit project is gestart in samenwerking met KEMA.

Evaluatie ten opzichte van het vorige KCD
Algemeen geldt de volgende evaluatie.

Belastingprognose

Grote afwijkingen ontstaan met name door niet voorzien nieuwe klanten en afwijkingen

in de veronderstelde ontwikkelingssnelheid van bedrijfsterreinen. Door extra aandacht

middels de oprichting van een speciale afdeling areamanagement wordt een verbetering

van het inzicht in deze ontwikkelingen verwacht.

Aan de kant van de belastingenmetingen ontstaan afwijkingen door tijdelijke

omschakelingen in verband met werkzaamheden. Met een in 2008 te realiseren nieuw

historisch informatie systeem zullen de belastingmetingen herleidbaar zijn naar de

normale bedrijfssituatie, waardoor de kwaliteit van de metingen verbetert. De geplande

vervangingen van secundaire systemen in schakel- en verdeelstations zullen ertoe leiden

dat ook meer en betere gegevens beschikbaar komen.

Knelpunten

De doorlooptijd van projecten is langer geworden door levertijd van materialen.

Daarnaast vergt is het realiseren van aanvragen en het verkrijgen van vergunningen veel

meer tijd te vergen dan bij het inschatten van de doorlooptijd van projecten verwacht

werd. Dit heeft geleid tot het, zoals in de evaluatie per netbeheerder blijkt, toenemen

van het aantal nog niet opgeloste capaciteitsknelpunten. De risico’s voor niet tijdig

opgeloste capaciteitsknelpunten worden beheerst door parate omschakelprogramma’s en

tijdelijke maatregelen in het netwerk zoals omschakeling van belasting en contractering

opwekvermogen.

Voor nieuwe toekomstige capaciteitsknelpunten wordt in de planfase een grotere

doorlooptijd opgenomen dan voorheen.

Voor materialen voor aansluitingen die niet 100% uniek zijn voor een individueel geval,

wordt het voorraadbeheer aangepast. Daarnaast wordt bekeken of het bestelmoment

van materialen zonder te groot risico kan plaatsvinden voordat de klant voor akkoord

tekent.

Streefwaarden

Daar waar de trendanalyse ten opzichte van de in het vorige KCD aangegeven trend een

verslechtering aangeeft zijn bij de netbeheerder specifieke evaluatie de maatregelen

vermeld om deze trend af te vlakken.

Kwaliteit van het netwerk

In een aantal gevallen is gebleken dat de resultaten van inspecties en onderhoud niet

hebben geleid tot effectieve acties. Dit had tot gevolg dat een aantal extra

onderhoudsacties, dan wel extra vervangingen, noodzakelijk bleek.

Uitbreiding van het diagnosebeleid, wijziging van het inspectiebeleid en nader

onderzoek naar de toekomstige onderhoudbaarheid van componenten door fabrikanten

heeft ertoe geleid dat een aantal componenten eerder vervangen zullen moeten worden

dan in het vorige KCD 2006-2012 voorzien werd. Er hebben dus verschuivingen van de

categorie goed naar voldoende en van voldoende naar matig plaatsgevonden in het

nieuwe KCD.
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ENECO NetBeheer B.V.

ENECO EdelNet Delfland B.V.

ENECO Netbeheer Midden-Holland B.V.

ENBU B.V.

B.V. Netbeheer Zuid-Kennemerland

ENECO Netbeheer Weert N.V.

ONS Netbeheer B.V.

Beheergebied Elektriciteit
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Inleiding Netbeheerder Edelnet Delfland
Dit is het specifieke deel van het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument elektriciteit 2008-

2014 van ENECO Edelnet Delfland B.V., zoals vereist in de Elektriciteitswet en de

aanvullende “Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas van 20 december

2004 nr. WJZ 4082582” van de Minister van Economische Zaken en zoals gepubliceerd in

de Staatscourant nr. 253 van 30 december 2004.

Dit specifieke deel sluit aan bij de hiervoor beschreven algemene uitgangspunten en het

kwaliteitsbeheer systeem binnen de eisen zoals genoemd in bovengenoemd regeling van

MinEZ. Verder hebben we rekening gehouden met de beleidsregel uit 2005, het concept

toetsingskader en de leringen die we konden trekken uit de beoordeling en audit van het

KCD 2006-2012. We houden in deze uitwerking zoveel als mogelijk de volgorde aan van

de artikelen van de ministeriële regeling.

Belastingprognoses
Dit hoofdstuk bevat de uitkomsten van de raming van de totale behoefte aan capaciteit

voor het transport van elektriciteit voor netten van de netbeheerder met een spanning

van 25 kV of meer. Dit gebeurt door het bepalen van de verwachte belasting en

invoeding per knooppunt.

In deze paragraaf zijn alleen de uitkomsten opgenomen. De procedure voor het ramen

van de transportcapaciteit staat in de algemene uitgangspunten en KBS van ENECO

NetBeheer.

Belasting prognose per knooppunt
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Locatie Spanning Vermogen (MVA) Capaciteit
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Kruithuis 150 kV belasting 187 188 208 216 225 213 221 228 200 MVA

Kruithuis 150 kV invoeding 36 28 42 47 56 61 67 72

Kruithuis 150 kV uitwisseling 169 174 187 193 197 183 187 192 200 MVA

Locatie Spanning Vermogen (MVA) Capaciteit
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Zoetermeer 9 25 kV belasting 155 152 165 175 184 194 204 213 200 MVA

Zoetermeer 9 25 kV invoeding 63 82 103 122 141 159 176 193

Zoetermeer 9 25 kV uitwisseling 123 111 114 114 114 114 115 117
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Capaciteitsknelpunten
Belastinggraad voor hoofdverdeelstation met bestaand capaciteitsknelpunt

Indien naar de oplossing van het knelpunt nog geen belastingstudie is verricht staat in

deze paragraaf de algemene oplossingrichting vermeld. Heeft er wel een belastingstudie

plaatsgevonden dan is hierna de specifieke oplossingsrichting aangegeven.

Oplossingsrichting van de bestaande capaciteitsknelpunten

150 kV/TS transformatoren en hoofdverdeelstations

nvt

TS verbindingen

25 kV verbinding Zoetermeer 9 - Zoetermeer 14

Er zal belasting verschoven worden naar Zoetermeer 8.

25 kV verbindingen Kruithuis – Delft 7

Er zal belasting verschoven worden naar Delft 6. In een later stadium wordt een nieuwe

verbinding gelegd naar Delft 7 of naar een nieuw te stichten station Delft 11.

25 kV verbindingen Delft 2 - Nootdorp

Dynamisch belasten van de verbindingen. Afhankelijk van de belastingsontwikkeling

wordt later belasting overgezet naar station Ypenburg.

TS/MS transformatoren

25/ 10 kV Delft 7

Er zal belasting verschoven worden naar Delft 6. In een later stadium wordt een nieuwe

transformator geplaatst in Delft 7 of in een nieuw te stichten station Delft 11.

25/10 kV Pijnacker 1

Vervangen van de 13 MVA-transformator door een grotere en uitbreiding van de

10 kV-installatie.

Locatie Spanning Belastinggraad Capaciteit
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Zoetermeer 14 10 kV 1,28 1,30 1,32 1,34 1,36 1,38 1,40 1,42 9 MVA

Delft 3 10 kV 1,09 1,10 1,10 1,11 1,12 1,13 1,15 1,17 13 MVA

Delft 7 10 kV 1,26 1,29 1,31 1,32 1,34 1,35 1,38 1,40 9 MVA

Pijnacker 1 10 kV 1,15 1,14 1,08 1,07 0,94 0,96 1,06 1,08 13 MVA

Nootdorp 10 kV 1,02 0,89 0,95 1,01 1,08 21 MVA

Zoetermeer 3 10 kV 0,86 1,06 1,26 1,47 1,67 1,87 2,07 2,27 9 MVA

Berkel 1 10 kV 0,78 0,90 1,01 1,13 1,24 1,35 1,47 1,58 9 MVA

Delft 10 10 kV 0,78 0,91 1,04 1,17 1,30 1,43 1,57 1,71 9 MVA

Zoetermeer 8 10 kV 0,54 0,55 1,02 1,04 1,05 1,07 1,08 1,10 9 MVA

Bleiswijk 2 10 kV 0,78 0,84 1,02 1,18 1,31 1,42 1,51 1,58 44 MVA

Nieuwelaan 25 kV 0,98 0,96 1,02 1,05 1,08 0,92 0,93 0,95 72 MVA

Pijnacker 2 10 kV 0,61 0,82 1,21 1,17 1,29 1,40 1,67 1,79 13 MVA

Kruithuis 25 kV 0,89 0,89 0,99 1,04 1,08 1,02 1,05 1,09 189 MVA

Nieuwelaan 10 kV 0,87 0,89 0,96 0,98 0,99 1,01 1,02 1,04 54 MVA

Berkel 3 10 kV 0,48 0,57 0,73 0,95 1,18 1,41 1,64 22 MVA

Zoetermeer 19 10 kV 0,65 0,72 0,80 0,87 0,94 1,02 1,09 1,17 27 MVA

Zoetermeer 9 25 kV 0,77 0,76 0,83 0,87 0,92 0,97 1,02 1,07 200 MVA

Pijnacker 3 10 kV 0,73 0,77 0,82 0,86 0,91 0,95 1,00 22 MVA
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Oplossingsrichting voor te verwachten capaciteitsknelpunten

150kV /TS transformatoren en hoofdverdeelstations

150/25 kV transformatoren Kruithuis. Knelpunt in 2010

De transformatorkabels 25 kV zullen vervangen worden.

25 kV schakelinstallatie Zoetermeer 9. Knelpunt in 2013

Uitbreiden van de schakelinstallatie, zodat die in drie stukken bedreven kan worden met

per stuk maximaal 100 MVA belasting en 100 MVA invoeding.

TS verbindingen

25 kV verbinding Kruithuis – Zoetermeer 3. Knelpunt in 2008

Overname van belasting op Nootdorp en een nieuw te stichten station Pijnacker 4 nabij

Pijnackerlaan.

25 kV verbinding Kruithuis – Berkel 1. Knelpunt in 2009

Aanleg van een nieuwe verbinding.

25 kV verbinding Kruithuis – Delft 10. Knelpunt in 2009

Na opdracht voor een nieuwe grote aansluiting wordt een nieuwe kabel naar Delft 10

gerealiseerd.

25 kV verbinding Zoetermeer 10 – Zoetermeer 8. Knelpunt in 2009

Indien de verwachte grote aansluiting doorgaat wordt een extra kabel gelegd. Indien dit

niet het geval is, wordt na een nadere studie besloten over een nieuwe kabel naar

Zoetermeer 8 of naar een nieuw te stichten station Zoetermeer 20.

25 kV verbindingen Zoetermeer 9 – Bleiswijk 2. Knelpunt in 2009

Nieuwe WKK-installaties aansluiten op een 23 kV-net vanuit Zoetermeer 10.

25 kV verbindingen Kruithuis - Nieuwelaan. Knelpunt in 2009

Bij kleine overbelasting dynamisch belasten van de kabels. Rond 2012 overname van

station Nootdorp op hoofdverdeelstation Ypenburg in Den Haag.

25 kV verbinding Kruithuis – Pijnacker 2. Knelpunt in 2009

Overname van belasting op Pijnacker 3 en later Pijnacker 4.

25 kV verbindingen Kruithuis – Berkel 3. Knelpunt in 2012

Leggen van een nieuwe verbinding parallel aan de bestaande.

25 kV verbindingen Zoetermeer 9 – Zoetermeer 19. Knelpunt in 2012

Belasting overnemen op een 23 kV voeding vanuit Zoetermeer 9.

25 kV verbinding Kruithuis – Pijnacker 3. Knelpunt in 2009

Leggen van een nieuwe verbinding parallel aan de bestaande.

TS/MS transformatoren

25/10 kV transformator Zoetermeer 3. Knelpunt in 2008

Overname van belasting op Nootdorp en een nieuw te stichten station Pijnacker 4 nabij

Pijnackerlaan.

25/10 kV transformator Berkel 1. Knelpunt in 2009

Plaatsen van een nieuwe transformator.

25/10 kV transformator Delft 10. Knelpunt in 2009

Indien voor een nieuwe grote aansluiting 10 kV spanning wordt gekozen, zal een trafo

bijgeplaatst worden. Bij een 25 kV aansluiting verschuift de belasting naar HVS Kruithuis.
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25/10 kV transformator Zoetermeer 8. Knelpunt in 2009

Plaatsen van een nieuwe transformator in Zoetermeer 8 of in een nieuw te stichten

station Zoetermeer 20.

25/10 kV transformatoren Bleiswijk 2. Knelpunt in 2009

Nieuwe WKK-installaties aansluiten op een 23 kV-net vanuit Zoetermeer 10.

25/10 kV transformatoren Pijnacker 2. Knelpunt in 2009

Overname van belasting op Pijnacker 3 en later Pijnacker 4.

25/10 kV transformatoren Nieuwelaan. Knelpunt in 2012

Plaatsen van grotere transformatoren.

25/10 kV transformatoren Berkel 3. Knelpunt in 2012

Plaatsen van een derde transformator.

25/10 kV transformator Zoetermeer 19. Knelpunt in 2012

Belasting overnemen op een 23 kV voeding vanuit Zoetermeer 9.

25/10 kV transformatoren Pijnacker 3. Knelpunt in 2014

Plaatsen van een derde transformator.

Uitbreidingsinvesteringen
In het investeringsplan van Netbeheerder Edelnet Delfland zijn alle

uitbreidingsinvesteringen waarbij de capaciteit van het net vergroot wordt opgenomen.

Het betreft hier investeringen die op basis van de maatregelen genoemd in de paragraaf

“Oplossingen voor capaciteitsknelpunten” gedaan worden. De investeringen in het

midden- en laagspanningsnet zijn op basis van trends en specifieke nieuwbouwplannen

geëxtrapoleerd op de operationele plannen voor 2008-2009.

In veel gevallen zal bij een capaciteitsinvestering een oude kleine component vervangen

worden door een nieuwe grote component. Principieel is het mogelijk op basis van de

oude en nieuwe capaciteit een percentage “vervanging in de uitbreiding” te bepalen en

de kosten te verdelen. In de plannen en de meerjarenraming van de netbeheerder is deze

verdeling niet beschikbaar. In dit document is daarom aangesloten bij de bestaande

indeling en zijn uitbreidingen-met-vervanging bij uitbreidingsinvesteringen opgenomen.

Op basis van de activiteitenplannen van de netbeheerder en de eerder in het algemene

deel van het KCD genoemde indeling in clusters zijn de volgende matrices van

investeringen tot stand gekomen:
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Uitbreidingsinvestering

Vergeleken met het vorige KCD (2006 - 2012) zijn enkele uitgangspunten gewijzigd.

• "LS-overige" bestond in het vorige KCD uit LS-aansluitingen plus LS-kasten. Gekozen

is om deze twee categorieën niet meer bij elkaar op te tellen omdat het geen

vergelijkbare zaken zijn. In het huidige KCD is dit weer gesplitst weer gegeven.

• Met ingang van 1-2-2007 zijn er nieuwe aansluitcategorieën. Daardoor kan het

gebeuren dat aansluitingen die voor die datum een LS-aansluiting waren, nu in een

categorie voor MS-aansluitingen vallen.

• Enkele kentallen zijn enigszins aangepast op grond van opgedane ervaring.

Er zijn enkele opmerkelijke verschillen met het vorige KCD (2006 - 2012).

De post "MS kabels" is voor 2008 begroot op 66 km; vorig KCD was dit 15 km. Dit komt

vooral door toename van de tuinders in de B-driehoek. Om dezelfde reden zijn ook jaren

na 2008 verhoogd.

De post "MS overige" is voor 2008 11 stuks; vorig KCD waren dat 100 stuks. De huidige

waarde klopt beter met gedane aanvragen.

Evaluatie capaciteit en knelpunten

Evaluatie van de belastingsprognose Edelnet Delfland

In deze paragraaf worden de maximaal opgetreden belastingen van 2006 vergeleken met

de prognose voor 2006 uit het KCD 2006-2012. De afwijkingen worden als percentage van

het geprognosticeerde vermogen berekend. De aantallen geven de aantallen

knooppunten aan die in de aangegeven categorie vallen.

Verschil prognose-uitkomst 2006
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Aantal knooppunten

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Verschil in %

Te laag ingeschat goed ingeschat te hoog ingeschat

Clusters 2008 2009 2010 2011 2012

HS/TS

Kabels (km) 9 23 23 15 3

Lijnen (km) nvt nvt nvt nvt nvt

HS/TS-schakelvelden 3 0 10 8 0

Transformatoren 5 3 5 3 3

MS-schakelvelden 27 33 36 26 8

Overige systemen 6 3 10 14 6

MS

Kabels (km) 66 60 48 48 38

Middenspanning ruimtes 29 9 8 8 8

Schakel- en regelstations 0 1 1 1 1

Overige 11 10 8 8 6

LS

Kabels (km) 29 21 19 19 19

Laagspanningskasten 19 15 15 15 15

Aansluitingen 3.466 2.703 2.416 2.416 2.416

22 12 2

6
8

54
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Evaluatie verwachte capaciteitsknelpunten in plan 2006-2012

150/TS/MS transformatoren 0

TS verbindingen 2 2 1 1 6

TS/MS trafo's 1 1

Een nadere analyse van de knooppunten geeft aan dat de afwijkingen groter dan 25%

in de grafiek op de volgende oorzaken terug te voeren zijn:

Niet verwachte afname klant (1 maal);

klant in knooppunt kondigt plotseling aan minder belasting af te nemen

Belastingsomschakeling (2 maal);

voor onderhoud heeft belastingomschakeling plaatsgevonden waardoor

belastinggegevens geïnterpreteerd moeten worden,

Vertraging ontwikkeling (1 maal);

een nieuw transformatorstation is door vergunningsproblemen later opgeleverd

dan gepland.

Ontwikkeling decentrale opwekking (3 maal)

door snellere ontwikkeling van decentrale opwekking is de uitwisseling in

transformatorstations groter of kleiner dan verwacht.

Evaluatie van de geplande acties

In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de voorgestelde acties uit het KCD 2006-

2012 zijn uitgevoerd.

In de onderstaande tabel zijn de knelpunten uit het KCD 2006-2012 volgens de daarin

opgenomen categorieën opgenomen. De status van eind 2007 is in de kolommen

vermeld.

Ter toelichting op de laatste kolommen:

• Opgelost door belastingsontwikkeling zijn knelpunten waar een grotere verwachte

afname niet doorgegaan is, waardoor een knelpunt geen knelpunt meer is. Het betreft

hier met name diepe netinvesteringen ten gevolge van nieuwe grote aansluitingen.

• Later door belastingsontwikkeling zijn knelpunten waar een grotere verwachte afname

later gerealiseerd wordt. De knelpunten worden daardoor later manifest, en ook de

oplossing wordt later uitgevoerd.

Streefwaarden
Om de waarden vast te stellen die we nastreven als het gaat om de kwaliteit, gebruiken

we de statistische methode van trendanalyse. Daarmee bepalen we een trend vanuit de

waarden voor onderbrekingsfrequenties en storingsduur die we hebben gerealiseerd.

Deze trendwaarde vergelijken we met de trend zoals die in het vorige KCD was voorzien.

Uitgangspunt is dat we een dalende trend (verbetering) voortzetten aan de hand van het

huidige onderhouds- en vervangingsbeleid en bij een stijgende trend (verslechtering)

zoeken naar aanvullende maatregelen om de stijging af te vlakken. Welke maatregelen

dat zijn, bepalen we via een analyse van verbanden tussen falende componenten, soorten

storingen en hun aandeel in de betrouwbaarheid van de netten.
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Onderbrekingsfrequentie (in aantal onderbrekingen per jaar)

MS: De relatie van de toename van de storingen met het extreme warme zomerweer in

2006 wordt onderzocht. Er zal een benchmark worden doorgevoerd tussen de

netbeheerders binnen ENECO NetBeheer.

Onderbrekingsduur (in minuten per jaar)

Uitvalsduur (in minuten per klant per jaar)

LS MS HS
2006 2006 2008 2006 2006 2008 2006 2006 2008
KCD Werkelijk KCD KCD Werkelijk KCD KCD Werkelijk KCD

246 153 200 102 52 100 - - -
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LS MS HS
2006 2006 2008 2006 2006 2008 2006 2006 2008
KCD Werkelijk KCD KCD Werkelijk KCD KCD Werkelijk KCD

4,7 2,89 5 45 31,03 45 - - -

LS MS HS
2006 2006 2008 2006 2006 2008 2006 2006 2008
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Kwaliteit van het netwerk
Op basis van de analyse van de onderhoudsgegevens hebben we een matrix gemaakt

vande technische toestand van de componenten.

Gelet op de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas, houdt de

beoordeling van de technische toestand rekening met de toekomstige belasting van de

componenten. Hierbij kijken we dan ook 15 jaar vooruit.

Per cluster wordt in percentages aangegeven hoeveel componenten momenteel een

bepaalde technische toestand hebben.

Toelichting en analyse van de verschillen met het vorige KCD.

o Toestand • Netwijzigingen

Kabels

o Door de netuitbreiding is het percentage kabels als nieuw relatief toegenomen

• 3 nieuwe verbindingen in bedrijf door uitbreidingen.

HS/TS schakelvelden

o Door een telling per veld in plaats van per station zijn de percentages wat veranderd.

• 10 nieuwe schakelvelden in bedrijf door uitbreiding capaciteit.

Transformatoren

• Bij een groot aantal oudere transformatoren is in het kader van het vastgestelde

onderhoudsbeleid een nader onderzoek naar de regelschakelaar uitgevoerd. Deze

categorie transformatoren, die in 2006 op grond van hun leeftijd allen de waardering

voldoende hadden, zijn nu verdeeld over de categorieën goed, voldoende of matig, al

naar gelang de uitkomst van de regelschakelaar diagnostiek.

o Een aantal transformatoren, dat in 2006 in de categorie matig vielen, zijn gereviseerd

of vervangen en vallen nu in de categorie goed.

• 8 nieuwe transformatoren in bedrijf i.v.m. uitbreiding capaciteit

MS schakelvelden

o Door een telling per veld in plaats van per station zijn de uitkomsten (percentages)

veranderd.

o 100 MS schakelvelden zijn van de categorie goed naar voldoende geplaatst i.v.m. een

beter inzicht over de leeftijd van deze velden. Voor deze velden is echter onzekerheid

over de onderhoudbaarheid op lange termijn i.v.m. levering van reserve onderdelen.

• 36 nieuwe schakelvelden in bedrijf door uitbreiding capaciteit.

Overig

o Betreft gebouwen, secundaire centrale installatie (AC, DC, stationsbeveiliging,

Clusters Als nieuw Goed Voldoende Matig

HS-kabels 26% 60% 14% 0%

HS-lijnen nvt nvt nvt nvt

HS/TS-schakelvelden 15% 61% 24% 0%

transformatoren 16% 50% 16% 18%

MS-schakelvelden 18% 49% 33% 0%

Overige 21% 61% 16% 1%

MS-kabels 15% 83% 2% 0%

MS-ruimtes 12% 83% 4% 1%

MS-overige 16% 81% 1% 2%

LS-kabels 17% 77% 5% 1%

LS-kasten 10% 86% 2% 2%

Huisaansluitingen 10% 86% 2% 2%

Kwalitatieve beoordeling
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telecom), SA, TF installatie. Verschuivingen naar een lagere toestand worden

veroorzaakt door:

- verschuiving van enkele SA-systemen naar matig i.v.m. onderhoudbaarheid op

korte termijn,

- uitbreiding functionele eisen aan SA (alle velden vanuit BVC bedienbaar) waardoor

systemen niet meer voldoen.

• 2 nieuwe stations in bedrijf (zonder TF).

• 2 stations uitgebreid met nieuwe SA-systemen.

• 3 nieuwe SA-systemen in bestaande stations.

MS/LS

Er zijn geen opmerkelijke verschillen met vorig KCD.

Vervangingsinvesteringen
In dit plan hebben we de vervangingsinvesteringen voor de netten opgenomen. Het

betreft naast investeringen die op basis van kwaliteitsgronden noodzakelijk zijn ook

investeringen die op basis van persoonlijke veiligheid, milieumaatregelen of

omleggingen noodzakelijk zijn.

Op basis van het activiteitenplan van de netbeheerder en de eerder genoemde indeling

in clusters zijn de volgende matrices van investeringen tot stand gekomen:

Vervangingsinvestering

(*)In de tabel vervangingsinvesteringen zijn de aantallen componenten met vervanging én uitbreiding

met een sterretje aangegeven.

In veel gevallen zal bij een capaciteitsinvestering een oude kleine component vervangen

worden door een nieuwe grote component. Principieel is het mogelijk op basis van de

oude en nieuwe capaciteit een percentage “vervanging in de uitbreiding” te bepalen en

de kosten te verdelen. Dit is in het interne activiteitenplan en de meerjarenraming niet

voorhanden. Dus niet eenduidig vast te stellen.

Omdat er geen MS/LS vervangingen in het operationele plan voor Edelnet waren

opgenomen, zijn de aantallen uit het vorige KCD 2006-2012 overgenomen. De

consequentie hiervan is dat er geen splitsing is aangebracht in aansluitingen en

laagspanningskasten.

2008 2009 2010 2011 2012

HS/TS

Kabels(km) 2 0* 0 1* 0 0* 0 0* 0 0*

Lijnen(km) nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

HS/TS-schakelvelden 0 0* 0 0* 0 0* 12 0* 0 0*

Transformatoren 0 0* 0 0* 0 0* 0 0* 1 2*

MS-schakelvelden 0 0* 0 8* 0 16* 0 0* 0 0*

Overige systemen 0 0* 0 0* 0 0* 0 3* 0 2*

MS

Kabels 1 1 1 1 1

Middenspanning ruimtes 50 50 50 50 50

Schakel- en regelstations

Overige 10 0 0 0 0

LS

Kabels 0 1 1 0 0

Laagspanningskasten

Overige 1.511 1.500 1.500 1.500 1.500
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* Indien de jaarlijkse inspectie in de termijn valt van het preventieve of eenmalige onderhoud dan is dit

daar onderdeel van.
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HS/TS-schakelvelden

MS-schakelvelden

Jaarlijks inspectie.

Preventief onderhoud om de 3 tot 5 jaar (afhankelijk van type).

Groot onderhoud om de 8 tot 10 jaar (afhankelijk van type).

Jaarlijks inspectie.*

Preventief onderhoud om de 3 tot 5 jaar (afhankelijk van type).

Groot onderhoud om de 8 tot 10 jaar (afhankelijk van type).

Inspecties HS/MS/LS

MS

Kabels 1.354

inspecties 22 22 22 22 22

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 2 2 2 2 2

correctief 10 10 10 10 10

Middenspanning ruimtes 2.450

inspecties 354 354 354 354 354

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 500 500 500 500 500

correctief 130 130 130 130 130

Schakel- en regelstations 0

inspecties meegenomen bij de aantallen

eenmalig middenspanning ruimtes

preventief

correctief

Overige

inspecties 5 5 5 5 5

eenmalig 550 550 550 550 550

preventief 0 0 0 0 0

correctief 0 0 0 0 0

LS

Kabels 2.412

inspecties 50 50 50 50 50

eenmalig 187 187 187 187 187

preventief 0 0 0 0 0

correctief 0 0 0 0 0

Laagspanning kasten

inspecties

eenmalig

preventief

correctief

Overige 120.000

inspecties 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 353 353 353 353 353

correctief 0 0 0 0 0
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Ten opzichte van het vorige KCD 2006-2012 zijn de onderhoudsregels gewijzigd:

• Onderhoud en inspectie van middenspanning ruimtes, schakelstations en

laagspanningskasten zijn gereviseerd. Bovendien worden ze geharmoniseerd voor alle

netbeheerders. Het implementatie traject hiervan loopt.

• Er is nieuw kabeldiagnose beleid samengesteld voor alle netbeheerders. Dit is definitief

gesteld en de implementatie moet nog plaatsvinden.

Evaluatie ten opzichte van het vorige KCD
Algemeen geldt de volgende evaluatie.

Belastingprognose

Grote afwijkingen ontstaan met name door niet voorzien nieuwe klanten en afwijkingen

in de veronderstelde ontwikkelingssnelheid van bedrijfsterreinen. Door extra aandacht

middels de oprichting van een speciale afdeling areamanagement wordt een verbetering

van het inzicht in deze ontwikkelingen verwacht.

Aan de kant van de belastingenmetingen ontstaan afwijkingen door tijdelijke

omschakelingen in verband met werkzaamheden. Met een in 2008 te realiseren nieuw

historisch informatie systeem zullen de belastingmetingen herleidbaar zijn naar de

normale bedrijfssituatie, waardoor de kwaliteit van de metingen verbetert. De geplande

vervangingen van secundaire systemen in schakel- en verdeelstations zullen ertoe leiden

dat ook meer en betere gegevens beschikbaar komen.

Knelpunten

De doorlooptijd van projecten is langer geworden door levertijd van materialen.

Daarnaast vergt is het realiseren van aanvragen en het verkrijgen van vergunningen veel

meer tijd te vergen dan bij het inschatten van de doorlooptijd van projecten verwacht

werd. Dit heeft geleid tot het, zoals in de evaluatie per netbeheerder blijkt, toenemen

van het aantal nog niet opgeloste capaciteitsknelpunten. De risico’s voor niet tijdig

opgeloste capaciteitsknelpunten worden beheerst door parate omschakelprogramma’s en

tijdelijke maatregelen in het netwerk zoals omschakeling van belasting en contractering

opwekvermogen.

Voor nieuwe toekomstige capaciteitsknelpunten wordt in de planfase een grotere

doorlooptijd opgenomen dan voorheen.

Voor materialen voor aansluitingen die niet 100% uniek zijn voor een individueel geval,

wordt het voorraadbeheer aangepast. Daarnaast wordt bekeken of het bestelmoment

van materialen zonder te groot risico kan plaatsvinden voordat de klant voor akkoord

tekent.

Streefwaarden

Daar waar de trendanalyse ten opzichte van de in het vorige KCD aangegeven trend een

verslechtering aangeeft zijn bij de netbeheerder specifieke evaluatie de maatregelen

vermeld om deze trend af te vlakken.

Kwaliteit van het netwerk

In een aantal gevallen is gebleken dat de resultaten van inspecties en onderhoud niet

hebben geleid tot effectieve acties. Dit had tot gevolg dat een aantal extra

onderhoudsacties, dan wel extra vervangingen, noodzakelijk bleek.

Uitbreiding van het diagnosebeleid, wijziging van het inspectiebeleid en nader

onderzoek naar de toekomstige onderhoudbaarheid van componenten door fabrikanten

heeft ertoe geleid dat een aantal componenten eerder vervangen zullen moeten worden

dan in het vorige KCD 2006-2012 voorzien werd. Er hebben dus verschuivingen van de

categorie goed naar voldoende en van voldoende naar matig plaatsgevonden in het

nieuwe KCD.

Netbeheerder Edelnet Delfland

Voor Netbeheerder Edelnet Delfland zijn geen bijzonderheden te melden ten opzichte

van het vorige KCD.
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Inleiding Netbeheerder ENBU
Dit is het specifieke deel van het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument elektriciteit 2008-

2014 van ENBU B.V., zoals vereist in de Elektriciteitswet en de aanvullende “Regeling

kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas van 20 december 2004 nr. WJZ 4082582”

van de Minister van Economische Zaken en zoals gepubliceerd in de Staatscourant nr. 253

van 30 december 2004.

Dit specifieke deel sluit aan bij de hiervoor beschreven algemene uitgangspunten en het

kwaliteitsbeheer systeem binnen de eisen zoals genoemd in bovengenoemd regeling van

MinEZ. Verder hebben we rekening gehouden met de beleidsregel uit 2005, het concept

toetsingskader en de leringen die we konden trekken uit de beoordeling en audit van het

KCD 2006-2012. We houden in deze uitwerking zoveel als mogelijk de volgorde aan van

de artikelen van de ministeriële regeling.

Belastingprognoses
Dit hoofdstuk bevat de uitkomsten van de raming van de totale behoefte aan capaciteit

voor het transport van elektriciteit voor netten van de netbeheerder met een spanning

van 25 kV of meer. Dit gebeurt door het bepalen van de verwachte belasting en

invoeding per knooppunt.

In deze paragraaf zijn alleen de uitkomsten opgenomen. De procedure voor het ramen

van de transportcapaciteit staat in de algemene uitgangspunten en KBS van ENECO

NetBeheer.

Belastingprognose FGU-net deel Utrecht

Uitwisseling met Continuon en Productie

Uitwisseling met TenneT
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Locatie Spanning Piek Vermogen (MW)
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

FGU-net 150 kV 950 988 1.021 1.054 1.083 1.108 1.138 1.168 1.193

Locatie Spanning Vermogen (MW)
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Utrecht LW 150 kV productie 400 400 400 400 400 400 400 400

Dodewaard 150 kV uitwisseling 353 373 302 320 335 353 371 386

Zeewolde 150 kV uitwisseling 235 248 202 213 223 235 247 257

Diemen 150 kV uitwisseling 0 0 150 150 150 150 150 150

Locatie Spanning Vermogen (MW)
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Kortrijk 150 kV uitwisseling 300 300 300 300 300
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Belastingprognose per hoofdverdeelstation

Belastinggraad voor hoofdverdeelstation met bestaand capaciteitsknelpunt
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Locatie Spanning Vermogen (MVA) Capaciteit
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Breukelen 150 kV 78 79 81 82 83 84 86 87 122 MVA

50 kV 52 53 54 55 56 57 57 58 122 MVA

10 kV 26 26 27 27 27 28 28 29 29 MVA

Driebergen 150 kV 127 129 131 133 135 137 139 141 154 MVA

50 kV 79 80 81 82 84 85 86 88 115 MVA

10 kV 49 49 50 51 52 52 53 54 52 MVA

Nieuwegein 150 kV 113 118 121 124 126 129 132 135 122 MVA

50 kV 83 85 88 90 92 94 96 99 122 MVA

10 kV 30 33 33 34 34 35 35 36 30 MVA

Oudenrijn 150 kV 95 99 105 110 115 119 123 126 146 MVA

50 kV 73 76 80 83 86 88 90 91 128 MVA

10 kV 22 23 25 27 29 31 33 35 46 MVA

Soest 2 150 kV 219 230 241 247 254 260 266 272 204 MVA

50 kV 196 206 212 218 224 230 236 241 212 MVA

10 kV 23 23 29 29 29 30 30 31 26 MVA

Utrecht 150 (50) kV 169 175 183 189 192 199 206 213 200 MVA

Lage Weide

Utrecht 150 (50) kV 151 154 156 161 164 170 176 178 200 MVA

Merwedekanaal

Bunschoten 150 (10) kV 24 25 26 27 28 29 29 30 35 MVA

Veenendaal 1 150 (10) kV 55 56 57 58 59 61 62 63 65 MVA

Veenendaal 2 150 (10) kV 30 31 32 33 33 34 35 36 45 MVA

Capaciteitsknelpunten

Locatie Spanning Belastinggraad Capaciteit
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Mijdrecht 10 kV 1,02 1,04 1,05 1,07 1,09 1,10 1,12 1,14 26 MVA

Vinkeveen 10 kV 1,13 1,15 1,17 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 23,8 MVA

Zeist West 10 kV 1,03 1,05 1,07 1,08 1,10 1,11 1,13 1,15 20,5 MVA

Nieuwegein 150 kV 0,93 0,97 0,99 1,01 1,04 1,06 1,08 1,10 122 MVA

10 kV 1,01 1,09 1,11 1,13 1,14 1,16 1,18 1,20 30 MVA

Jutphaas 10 kV 1,01 1,09 1,16 1,23 1,30 1,35 1,39 1,44 21,1 MVA

IJsselstein 10 kV 1,25 1,27 1,29 1,31 1,33 1,35 1,37 1,39 19,6 MVA

Soest 2 150 kV 1,08 1,13 1,18 1,21 1,24 1,27 1,31 1,33 204 MVA

50 kV 0,93 0,97 1,00 1,03 1,06 1,09 1,11 1,14 212 MVA

10 kV 0,88 0,90 1,10 1,12 1,13 1,15 1,17 1,19 26 MVA

Amersfoort 2 10 kV 1,02 1,04 1,06 1,07 1,09 1,10 1,12 1,14 21,4 MVA

Amersfoort 3 10 kV 1,18 1,24 1,31 1,37 1,43 1,49 1,58 1,66 19 MVA

Baarn 10 kV 1,17 1,19 1,21 1,22 1,24 1,26 1,28 1,30 24,9 MVA

Leusden 10 kV 1,13 1,15 1,19 1,21 1,24 1,26 1,26 1,26 23,6 MVA

Maarssenbroek 10 kV 1,09 1,13 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 31 MVA

U. Lage Weide 10 kV 1,17 1,19 1,21 1,23 1,25 1,27 1,28 1,30 35 MVA

U. Leidseveer 10 kV 1,71 1,76 1,81 1,86 1,79 1,84 1,89 1,95 26 MVA

Overvecht totaal 10 kV 1,13 1,15 1,16 1,18 1,20 1,22 1,23 1,25 17 MVA

U. Zuid totaal 10 kV 1,23 1,24 1,26 1,28 1,30 1,32 1,34 1,36 25 MVA

Bilthoven 10 kV 1,40 1,42 1,44 1,46 1,48 1,50 1,53 1,55 21,1 MVA

U. Blauwkapel 10 kV 1,14 1,16 1,18 1,35 1,37 1,39 1,41 1,43 19,4 MVA
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Onderhoudsschema’s
In dit onderhoudsplan hebben we alle onderhoudsactiviteiten opgenomen. Het zijn

inspectiewerkzaamheden, eenmalige onderhoudswerkzaamheden, preventieve

onderhoudswerkzaamheden, en correctieve onderhoudswerkzaamheden. Dit betreft

evenzo de onderhoudsactiviteiten die we op basis van de risicoanalyse nodig achten

evenals de onderhoudsactiviteiten die op andere gronden noodzakelijk zijn. Bij het

laatste moet onder meer aan persoonlijke veiligheid van medewerkers en derden en aan

milieumaatregelen gedacht worden.

In het onderhoudsplan worden de onderhoudsacties in aantallen en kosten beschreven.

De onderhoudskosten zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage.

Voor meer informatie over de werkzaamheden verwijzen we naar de procedures en

analyses in het algemene deel.

Op basis van de plannen van de netbeheerder en de eerder genoemde indeling in clusters

zijn de volgende matrices van onderhoudsactiviteiten tot stand gekomen:

Onderhoudsplan

Clusters Aantal assets 2008 2009 2010 2011 2012

Kabels/Circuits 50

inspecties 50 50 50 50 50

eenmalig 3 3 3 3 3

preventief 10 10 10 10 10

correctief 3 3 3 3 3

Lijnen 0

inspecties

eenmalig

preventief

correctief

HS/TS schakelvelden 87

inspecties 70 70 70 70 70

eenmalig 9 9 9 9 9

preventief 9 9 9 9 9

correctief 1 0 1 0 1

Transformatoren 47

inspecties 47 47 47 47 47

eenmalig 3 3 3 3 3

preventief 9 9 9 9 9

correctief 0 1 0 1 0

MS schakelvelden 490

inspecties 392 392 392 392 392

eenmalig 49 49 49 49 49

preventief 49 49 49 49 49

correctief 1 1 1 1 1

Overige 75

inspecties 106 106 106 106 106

eenmalig 4 4 4 4 4

preventief 6 6 6 6 6

correctief 6 6 6 6 6
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Oplossingsrichting van de bestaande capaciteitsknelpunten:

380/150 kV knooppunt Breukelen. Knelpunt in FGU-net

Er zal in samenwerking met TenneT een 380/150 kV aankoppeling te Breukelen worden

gerealiseerd.

150 kV verbinding Breukelen – Utrecht Lageweide. Knelpunt in FGU-net

Als gevolg van het realiseren van een nieuwe aankoppeling in Breukelen zal de

verbinding Breukelen - Utrecht Lageweide moeten worden verzwaard.

50/10 kV Mijdrecht

Belastbaarheidstudie zal moeten aantonen of capaciteit van de transformatorverbinding

vergroot moet worden.

50/10 kV Vinkeveen

Studie naar definitieve oplossing wordt in 2007 gestart, de gedachte is grotere

transformatoren te plaatsen.

50/10 kV Zeist West

Knelpunt wordt opgelost door geforceerde koeling aan te brengen en de capaciteit van

de transformator verbinding te vergroten. Veilingvermogen wordt hierdoor 25 MVA.

150/50/10 kV Nieuwegein

Door het bepalen van de maatgevende capaciteit is het knelpunt op 150 kV niveau naar

2010 verschoven. Op 10 kV is er wel een knelpunt. Dit is voorlopig in de achterliggende

10 kV netten op te vangen door, indien nodig, belasting te verschakelen. Er wordt een

derde 100/100/27 MVA ONAN transformator bijgeplaatst en aangesloten. De capaciteit

van bestaande transformatorverbindingen wordt vergroot.

50/10 kV Jutphaas

Door het bepalen van de maatgevende capaciteit is het knelpunt naar voren gekomen.

Belastbaarheidstudie zal moeten aantonen of capaciteit van de transformatorverbinding

vergroot moet worden. Er zal een derde transformator moeten worden bijgeplaatst.

50/10 kV IJsselstein

Knelpunt wordt opgelost door geforceerde koeling en zwaardere transformator-

verbindingen aan te brengen. Veilingvermogen wordt hierdoor 25 MVA.

150/50/10 kV Soest 2

Er zal een vierde vermogenstransformator inclusief bijbehorende 150/50/10 kV

aansluitvelden worden bijgeplaatst. Belastbaarheidstudie zal moeten aantonen of

capaciteit van de transformatorverbinding vergroot moet worden.

50/10 kV Amersfoort 2

Door het bepalen van de maatgevende capaciteit is het knelpunt naar voren gekomen.

Belastbaarheidstudie zal moeten aantonen of capaciteit van de transformatorverbinding

vergroot moet worden.

50/10 kV Amersfoort 3

Studie naar plaatsing derde transformator, of koelen en verzwaren bestaande

transformator verbindingen starten. 2007 beslissen wat de oplossing wordt die in 2008

gerealiseerd moet worden.

50/10 kV Baarn

Door het bepalen van de maatgevende capaciteit is het knelpunt naar voren gekomen.

Belastbaarheidstudie zal moeten aantonen of capaciteit van de transformatorverbinding

vergroot moet worden.

50/10 kV Leusden

Door het bepalen van de maatgevende capaciteit is het knelpunt naar voren gekomen.
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Belastbaarheidstudie zal moeten aantonen of capaciteit van de transformatorverbinding

vergroot moet worden.

50/10 kV Maarssenbroek

Door het bepalen van de maatgevende capaciteit is het knelpunt naar voren gekomen.

Belastbaarheidstudie zal moeten aantonen of capaciteit van de transformatorverbinding

vergroot moet worden.

150/50/10 kV Utrecht Lage Weide

Belasting ca. 8 MVA naar station Kernweg overzetten. Afhankelijk van belasting

transformatorverbindingen verzwaren.

50/10 kV Utrecht Leidseveer

Derde transformator bijplaatsen, 4 km 50 kV kabel leggen vanuit ULW,

uitbreiden/vervangen 10 kV installatie. Capaciteit transformatorverbindingen vergroten.

50/10 kV Overvecht totaal

Extra reserve capaciteit zit in het 10 kV net. Studie naar definitieve oplossing wordt in

2008 gestart. Belastbaarheidstudie zal moeten aantonen of capaciteit van de

transformatorverbinding vergroot moet worden.

50/10 kV U. Zuid totaal

Oude kleine transformatoren zullen worden vervangen door nieuwe grotere exemplaren

inclusief nieuwe installatie.

50/10 kV Bilthoven

Voorlopig nog 10 MVA ruimte in de achterliggende 10 kV netten. Eerste

oplossingsrichting: transformatorverbindingen verzwaren.

Na studie in 2008 moet definitief blijken welke variant het meest gunstigst is.

Of derde transformator en tweede 10 kV installatie bijplaatsen. Of bestaande

transformatoren vervangen door nieuwe grotere exemplaren van 40 MVA.

De verbinding Utrecht Merwedekanaal – Bilthoven zal worden verzwaard.

50/10 kV U. Blauwkapel

Voorlopig nog ruimte in de achterliggende 10 kV netten.

Eerste oplossingsrichting: transformatorverbindingen verzwaren.

Na studie in 2007 moet definitief blijken of tweede transformator en tweede 10 kV

installatie bijplaatsen het meeste gunstigst is.
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Locatie Spanning Belastinggraad Capaciteit
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Driebergen 10 kV 0,93 0,95 0,96 0,98 0,99 1,01 1,02 1,04 52 MVA

Nieuwegein 150 kV 0,93 0,97 0,99 1,01 1,04 1,06 1,08 1,10 122 MVA

10 kV 1,01 1,09 1,11 1,13 1,14 1,16 1,18 1,20 30 MVA

Houten 10 kV 0,97 1,01 1,04 1,07 1,08 1,10 1,12 1,14 34,5 MVA

Montfoort 10 kV 0,95 1,00 1,05 1,11 1,16 1,19 1,22 1,22 22,1 MVA

Soest 2 150 kV 1,08 1,13 1,18 1,21 1,24 1,27 1,31 1,33 204 MVA

50 kV 0,93 0,97 1,00 1,03 1,06 1,09 1,11 1,14 212 MVA

10 kV 0,88 0,90 1,10 1,12 1,13 1,15 1,17 1,19 26 MVA

Amersfoort 4 10 kV 0,92 1,44 1,46 1,48 1,50 1,53 1,55 1,57 9 MVA

Amersfoort 5 10 kV 0,99 1,05 1,12 1,19 1,26 1,33 1,41 1,47 31,8 MVA

Soest de Zoom 10 kV 0,98 1,00 1,01 1,03 1,04 1,06 1,08 1,09 22,9 MVA

U. Kernweg 10 kV 0,67 0,75 0,83 0,92 1,04 1,17 1,29 1,40 22,4 MVA

Belastinggraad voor hoofdverdeelstation met te verwachten capaciteitsknelpunt
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Oplossingsrichting voor te verwachten capaciteitsknelpunten

50/10 kV Driebergen. Knelpunt in 2012

Belastbaarheidstudie zal moeten aantonen of capaciteit van de transformatorverbinding

vergroot moet worden.

150/50/10 kV Nieuwegein. Knelpunt in 2010

Door het bepalen van de maatgevende capaciteit is het knelpunt op 150 kV niveau naar

2010 verschoven. Op 10 kV is er wel en knelpunt. Dit is voorlopig in de achterliggende 10

kV netten op te vangen door, indien nodig, belasting te verschakelen. Er wordt een derde

100/100/27 MVA ONAN transformator bijgeplaatst en aangesloten. De capaciteit van

bestaande transformatorverbindingen wordt vergroot.

50/10 kV Houten. Knelpunt in 2008

Knelpunt wordt opgelost door geforceerde koeling aan te brengen. Daarbij moet ook de

capaciteit van de transformatorverbinding worden vergroot. Veilingvermogen wordt

hierdoor 40 MVA.

50/10 kV Montfoort. Knelpunt in 2009

Door het bepalen van de maatgevende capaciteit is het knelpunt naar 2009 verschoven.

Knelpunt wordt opgelost door in geforceerde koeling en zwaardere

transformatorverbindingen aan te brengen. Veilingvermogen wordt hierdoor 25 MVA.

150/50/10 kV Soest 2. Knelpunt in 2009

Er zal een vierde vermogenstransformator inclusief bijbehorende 150/50/10 kV

aansluitvelden worden bijgeplaatst. Belastbaarheidstudie zal moeten aantonen of

capaciteit van de transformatorverbinding vergroot moet worden.

50/10 kV Amersfoort 4. Knelpunt in 2008

Er zal een tweede 20 MVA transformator inclusief bijbehorende 50 kV kabelverbinding

vanuit Soest 2, 50 kV aansluitveld en nieuwe 10 kV installatie worden bijgeplaatst.

50/10 kV Amersfoort 5. Knelpunt in 2008

In eerste instantie wordt het knelpunt opgelost door geforceerde koeling en zwaardere

transformator verbindingen aan te brengen. Veilingvermogen wordt hierdoor 40 MVA.

Hiermee kunnen we volgens de huidige prognose tot 2011 vooruit. Daarna moet er een

studie gestart worden.

50/10 kV Soest de Zoom. Knelpunt in 2009

Belastbaarheidstudie zal moeten aantonen of capaciteit van de transformatorverbinding

vergroot moet worden.

50/10 kV Utrecht Kernweg. Knelpunt in 2011

Belastbaarheidstudie zal moeten aantonen of capaciteit van de transformatorverbinding

vergroot moet worden. Plus derde transformator bijplaatsen (40 MVA) 2008.

Uitbreidingsinvesteringen
In het investeringsplan van ENBU zijn alle uitbreidingsinvesteringen waarbij de capaciteit

van het net vergroot wordt opgenomen. Het betreft hier investeringen die op basis van

de maatregelen genoemd in paragraaf 3.3 “Oplossingen voor capaciteitsknelpunten”

gedaan worden. De investeringen in het midden- en laagspanningsnet zijn op basis van

trends en specifieke nieuwbouwplannen geëxtrapoleerd op de operationele plannen

voor 2008-2009.

In veel gevallen zal bij een capaciteitsinvestering een oude kleine component vervangen

worden door een nieuwe grote component. Principieel is het mogelijk op basis van de

oude en nieuwe capaciteit een percentage “vervanging in de uitbreiding” te bepalen en
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Vergeleken met het vorige KCD (2006 - 2012) zijn enkele uitgangspunten gewijzigd.

• "LS-overige" bestond in het vorige KCD uit LS-aansluitingen plus LS-kasten. Gekozen is

om deze twee categorieën niet meer bij elkaar op te tellen omdat het geen

vergelijkbare zaken zijn. In het huidige KCD is dit weer gesplitst weer gegeven.

• Met ingang van 1-2-2007 zijn er nieuwe aansluitcategorieën. Daardoor kan het

gebeuren dat aansluitingen die voor die datum een LS-aansluiting waren, nu in een

categorie voor MS-aansluitingen vallen.

• Enkele kentallen zijn enigszins aangepast op grond van opgedane ervaring.

Er is een opmerkelijk verschil met het vorige KCD (2006 - 2012). Het aantal laagspanning

"Aansluitingen" is hoger geworden omdat de woningbouwprognose is bijgesteld.

Evaluatie capaciteit en knelpunten

Evaluatie van de belastingsprognose ENBU

In deze paragraaf worden de maximaal opgetreden belastingen van 2006 vergeleken met

de prognose voor 2006 uit het KCD 2006-2012. De afwijkingen worden als percentage van

het geprognosticeerde vermogen berekend. De aantallen geven de aantallen

knooppunten aan die in de aangegeven categorie vallen.
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de kosten te verdelen. In de plannen en de meerjarenraming van de netbeheerder is deze

verdeling niet beschikbaar. In dit document is daarom aangesloten bij de bestaande

indeling en zijn uitbreidingen met vervanging bij uitbreidingsinvesteringen opgenomen.

Op basis van de activiteitenplannen van de netbeheerder en de eerder in het algemene

deel van het KCD genoemde indeling in clusters zijn de volgende matrices van

investeringen tot stand gekomen:

Clusters 2008 2009 2010 2011 2012

HS/TS

Kabels (km) 0 10 10 7 2

Lijnen (km) 0 1 10 1 0

HS/TS-schakelvelden 0 3 1 7 0

Transformatoren 0 2 9 2 0

MS-schakelvelden 4 20 78 20 0

Overige systemen 0 10 10 7 2

MS

Kabels (km) 57 41 36 32 32

Middenspanning ruimtes 37 31 31 31 31

Schakel- en regelstations 4 4 3 2 2

Overige 31 25 20 15 15

LS

Kabels (km) 89 82 82 82 82

Laagspanningskasten 91 80 70 60 50

Aansluitingen 7.544 6.802 6.800 6.803 6.801

Uitbreidingsinvestering

Aantal knooppunten

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Verschil in %

Te laag ingeschat goed ingeschat te hoog ingeschat

Verschil prognose-uitkomst 2006

1 1

98
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Een nadere analyse van de knooppunten geeft aan dat de afwijkingen groter dan 10% in

de grafiek op de volgende oorzaken terug te voeren zijn:

Uitbreiding loopt achter op planning of is niet doorgegaan;

• Nieuwbouw en industrie

Invloed van teruglevering decentrale opwekking

• WKK en windmolens

Evaluatie van de geplande acties

In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de voorgestelde acties uit het KCD 2006-

2012 zijn uitgevoerd.

In de onderstaande tabel zijn de knelpunten uit het KCD 2006-2012 volgens de daarin

opgenomen categorieën opgenomen. De status van eind 2007 is in de kolommen

vermeld.

Streefwaarden
Om de waarden vast te stellen die we nastreven als het gaat om de kwaliteit, gebruiken

we de statistische methode van trendanalyse. Daarmee bepalen we een trend vanuit de

waarden voor onderbrekingsfrequenties en storingsduur die we hebben gerealiseerd.

Deze trendwaarde vergelijken we met de trend zoals die in het vorige KCD was voorzien.

Uitgangspunt is dat we een dalende trend (verbetering) voortzetten aan de hand van het

huidige onderhouds- en vervangingsbeleid en bij een stijgende trend (verslechtering)

zoeken naar aanvullende maatregelen om de stijging af te vlakken. Welke maatregelen

dat zijn, bepalen we via een analyse van verbanden tussen falende componenten, soorten

storingen en hun aandeel in de betrouwbaarheid van de netten.
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Evaluatie bestaande capaciteitsknelpunten in plan 2006-2012
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380/150 kV transformatoren 1 1

150 kV verbindingen 1 1

150/TS/MS transformatoren

TS verbindingen 1 1

TS/MS trafo's 3 1 4

Evaluatie verwachte capaciteitsknelpunten in plan 2006-2012

150 kV verbindingen

150/TS/MS transformatoren 2(deels) 2

TS verbindingen 1 1

TS/MS trafo's 6 3 9
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Onderbrekingsfrequentie (in aantal onderbrekingen per jaar)
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gemeten waarde trend onder- en bovengrens

MS: De resterende 100 Necaldietmoffen worden preventief vervangen in 2008.
Er wordt een proef gedaan met op afstand uitleesbare storingsverklikkers.
HS: Storing 13 juni 2006 Overslag eindsluiting transformatoren te Vinkeveen.
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De invloed van een gestoorde Nekaldietmof op de UD is voor ENBU gemiddeld

0,0326 min.

In 2006 betrof het 26 moffen dat zou 0,85 minuten gescheeld hebben wanneer alle

moffen waren vervangen.

Onderhoud o.b.v. preventieve acties

Vervanging nekaldiet moffen

In het voormalige verzorgingsgebied van de energiebedrijven GEB, Utrecht en PUEM zijn

in het verleden nekaldietmoffen toegepast. Onderzoeksrapporten van KEMA hebben

aangetoond dat de nekaldietmoffen tot problemen leiden qua bedrijfszekerheid (Bron;

inventarisatie van 10 kV kabelroutes met storingsgevoelige moffen, juli 1994). In 2006 is

uit analyse gebleken dat nekaldietmoffen een substantiële bijdrage leveren in de

storingsminuten. Vanuit beide oogpunten is het noodzakelijk om de nekaldietmoffen

preventief te vervangen.

In 2007 worden 300 moffen vervangen. In 2008 wordt nog 100 stuks opgenomen i.v.m.

eventuele restanten. Met deze planmatige voortzetting zullen in 2008 alle

nekaldietmoffen verwijderd zijn.

Om de 480 km kabels te blijven monitoren is het noodzakelijk om de diagnostische

meting te handhaven voor 120 stuks/jaar voor 2008/2009. Het aantal is gebaseerd op een

gemiddelde lengte van 4km per route (4 x 120 = 480 km kabel).

De belangrijkste causale factoren graafwerkzaamheden en sluimerende storingen laten

een significatie toename (95%) zien bij ENBU dat de hoogste OF heeft.

Ook is een toename van storingen door veroudering/slijtage.

Maatregelen zouden getroffen kunnen worden om het aantal graafschades te beperken.

Op de korte termijn kunnen in het net echter beter maatregelen genomen worden in de

MS. Voor de klant maakt het immers niet uit waarom hij in het donker zit. (ca. 3x vaker

door de MS) Ook is de nieuwswaarde voor de LS kleiner.

Op de langere termijn is voor 2020 zelfs geen verdubbeling van het aantal storingen te

verwachten. Er zal wel aandacht moeten zijn voor de slechts bediende gebieden.

Het zou aan te bevelen zijn een vergelijkende studie uit te voeren naar kenmerken van

de LS netten van Edelnet en ENBU.

Kwaliteit van het netwerk
Op basis van de analyse van de onderhoudsgegevens hebben we een matrix gemaakt van

de technische toestand van de componenten.

Gelet op de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas, houdt de

beoordeling van de technische toestand rekening met de toekomstige belasting van de

componenten. Hierbij kijken we dan ook 15 jaar vooruit.

Per cluster wordt in percentages aangegeven hoeveel componenten momenteel een

bepaalde technische toestand hebben.
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Kabels

• Geen wijziging.

Lijnen

• Geen wijziging.

HS/TS Velden

• 3 velden te vervangen.

TS Velden

• Levering van onderdelen wordt lastig. Hierdoor is het percentage matig toegenomen.

Tevens heeft er een verschuiving van goed naar voldoende plaatsgevonden.

MS Velden

• Levering van onderdelen wordt lastig. Hierdoor is het percentage matig toegenomen.

Tevens heeft er een verschuiving van goed naar voldoende plaatsgevonden.

Transformatoren

• Nader onderzoek heeft aangetoond dat er transformatoren zijn waarvan de

regelschakelaar contacten niet verzilverd zijn. Hierdoor hebben er verschuivingen

plaatsgevonden van goed naar voldoende en van voldoende naar matig.

Overige

• Geen wijziging.

MS/LS

• Geen wijziging.

Laagspanningskasten

Van de laagspanningskasten is 0% matig. Toch zijn er kasten opgevoerd voor vervanging

in verband met een nieuwe inspectiemethode, de verwachting is dat er een aantal kasten

in de categorie matig zullen worden geplaatst.

Vervangingsinvesteringen
In dit plan hebben we de vervangingsinvesteringen voor de netten opgenomen. Het

betreft naast investeringen die op basis van kwaliteitsgronden noodzakelijk zijn ook

investeringen die op basis van persoonlijke veiligheid, milieumaatregelen of om-

leggingen noodzakelijk zijn. Op basis van het activiteitenplan van de netbeheerder en de

eerder genoemde indeling in clusters zijn de volgende matrices van investeringen tot

stand gekomen:
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Clusters Als nieuw Goed Voldoende Matig

HS/TS Kabels 5% 80% 10% 5%

HS/TS Lijnen 20% 70% 10% 0%

HS-schakelvelden (150 kV) 50% 42% 3% 5%

TS-schakelvelden (50 kV) 15% 15% 64% 6%

Transformatoren 16% 50% 24% 10%

MS-schakelvelden 15% 20% 55% 10%

Overige 15% 50% 20% 15%

MS-kabels 5% 90% 5% 0%

MS-ruimtes 5% 89% 5% 1%

MS-overige 0% 0% 0% 0%

LS-kabels 10% 88% 2% 0%

LS-kasten 15% 84% 1% 0%

LS-huisaansluitingen 15% 83% 1% 1%

Kwalitatieve beoordeling



Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014 ENBU B.V.

Onderhoudsschema’s
In dit onderhoudsplan hebben we alle onderhoudsactiviteiten opgenomen. Het zijn

inspectiewerkzaamheden, eenmalige onderhoudswerkzaamheden, preventieve

onderhoudswerkzaamheden, en correctieve onderhoudswerkzaamheden. Dit betreft

evenzo de onderhoudsactiviteiten die we op basis van de risicoanalyse nodig achten

evenals de onderhoudsactiviteiten die op andere gronden noodzakelijk zijn. Bij het

laatste moet onder meer aan persoonlijke veiligheid van medewerkers en derden en aan

milieumaatregelen gedacht worden.

In het onderhoudsplan worden de onderhoudsacties in aantallen en kosten beschreven.

De onderhoudskosten zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage.

Voor meer informatie over de werkzaamheden verwijzen we naar de procedures en

analyses in het algemene deel.

Op basis van de plannen van de netbeheerder en de eerder genoemde indeling in clusters

zijn de volgende matrices van onderhoudsactiviteiten tot stand gekomen:
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2008 2009 2010 2011 2012

HS/TS

Kabels (km) 0 0 0 0 0

Lijnen (km) 0 0 3 0 0

HS/TS-schakelvelden 0 0 8 5 5

Transformatoren (stuks) 0 1 1 1 1

MS-schakelvelden 0 0 24 24 24

Overige systemen

MS

Kabels 4 5 3 4 4

Middenspanning ruimtes 25 25 30 25 20

Schakel- en regelstations

Overige

LS

Kabels 3 2 3 3 2

Laagspanningskasten 40 40 35 35 30

Huisaansluitingen 250 300 250 200 250

Vervangingsinvestering
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Clusters Aantal assets 2008 2009 2010 2011 2012

HS/TS Kabels/Circuits 68

inspecties 25 25 25 25 25

eenmalig 5 5 5 5 5

preventief 15 15 15 15 15

correctief 5 5 5 5 5

HS/TS Lijnen/Circuits 20

inspecties 20 20 20 20 20

eenmalig 5 5 5 5 5

preventief 1 1 1 1 1

correctief 2 2 2 2 2

HS/TS-schakelvelden 277

inspecties 190 190 190 190 190

eenmalig 30 30 30 30 30

preventief 50 50 50 50 50

correctief 7 7 7 7 7

Transformatoren 95

inspecties 95 95 95 95 95

eenmalig 5 5 5 5 5

preventief 21 21 23 23 23

correctief 1 1 1 1 1

MS-schakelvelden 971

inspecties 680 680 680 680 680

eenmalig 100 100 100 100 100

preventief 175 175 175 175 175

correctief 16 16 16 16 16

Overige 42

inspecties

eenmalig

preventief 42 42 42 42 42

correctief 42 42 42 42 42

Onderhoudsplan
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Ten opzichte van het vorige KCD 2006-2012 zijn de onderhoudsregels gewijzigd:

• Onderhoud en inspectie van middenspanning ruimtes, schakelstations en

laagspanningskasten zijn gereviseerd, bovendien zijn ze geharmoniseerd voor alle

netbeheerders. Het implementatie traject hiervan loopt.

• Er is nieuw kabeldiagnose beleid samengesteld voor alle netbeheerders. Deze is

definitief gesteld en de implementatie moet nog plaatsvinden.

• Er is een start gemaakt met test opstellingen (PD-online) om aan kabels te kunnen

meten terwijl deze in bedrijf zijn. Dit project is gestart in samenwerking met KEMA en

een andere netbeheerder.

Onderhoudsplan

Clusters Aantal assets 2008 2009 2010 2011 2012

Cluster MS

Kabels 4.820

inspecties 160 160 162 163 165

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 180 180 182 184 185

correctief 160 160 162 163 165

Middenspanning ruimtes 6.800

inspecties 6.800 6.000 5.000 5.000 5.000

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 500 525 550 575 600

correctief 100 100 101 102 103

Schakel- en regelstations

inspecties meegenomen bij de aantallen

eenmalig middenspanning ruimtes

preventief

correctief

Overige

inspecties 0 0 0 0 0

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 0 0 0 0 0

correctief 0 0 0 0 0

Cluster LS

Kabels 8.228

inspecties 20 20 20 20 21

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 0 0 0 0 0

correctief 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030

Laagspanningskasten 7.086

inspecties 2.000 1.500 1.000 1.000 1.000

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 0 0 0 0 0

correctief 0 0 0 0 0

Aansluitingen 510.564

inspecties 0 0 0 0 0

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

correctief 7.200 7.200 7.272 7.345 7.418
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* Indien de jaarlijkse inspectie in de termijn valt van het preventieve of eenmalige onderhoud dan is dit

daar onderdeel van.

Ten opzichte van het vorige KCD 2006-2012 zijn de onderhoudsregels gewijzigd:

• Onderhoud en inspectie van middenspanning ruimtes, schakelstations en

laagspanningskasten zijn gereviseerd. Bovendien worden ze geharmoniseerd voor alle

netbeheerders. Het implementatie traject hiervan loopt.

• Er is nieuw kabeldiagnose beleid samengesteld voor alle netbeheerders. Dit is definitief

gesteld en de implementatie moet nog plaatsvinden.

Evaluatie ten opzichte van het vorige KCD

Algemeen geldt de volgende evaluatie.

Belastingprognose

Grote afwijkingen ontstaan met name door niet voorzien nieuwe klanten en afwijkingen

in de veronderstelde ontwikkelingssnelheid van bedrijfsterreinen. Door extra aandacht

middels de oprichting van een speciale afdeling areamanagement wordt een verbetering

van het inzicht in deze ontwikkelingen verwacht.

Aan de kant van de belastingenmetingen ontstaan afwijkingen door tijdelijke

omschakelingen in verband met werkzaamheden. Met een in 2008 te realiseren nieuw

historisch informatie systeem zullen de belastingmetingen herleidbaar zijn naar de

normale bedrijfssituatie, waardoor de kwaliteit van de metingen verbetert. De geplande

vervangingen van secundaire systemen in schakel- en verdeelstations zullen ertoe leiden

dat ook meer en betere gegevens beschikbaar komen.

Knelpunten

De doorlooptijd van projecten is langer geworden door levertijd van materialen.

Daarnaast vergt het realiseren van aanvragen en het verkrijgen van vergunningen veel

meer tijd dan bij het inschatten van de doorlooptijd van projecten verwacht werd. Dit

heeft geleid tot het, zoals in de evaluatie per netbeheerder blijkt, toenemen van het

aantal nog niet opgeloste capaciteitsknelpunten. De risico’s voor niet tijdig opgeloste

capaciteitsknelpunten worden beheerst door parate omschakelprogramma’s en tijdelijke

maatregelen in het netwerk zoals omschakeling van belasting en contractering

opwekvermogen.

Voor nieuwe toekomstige capaciteitsknelpunten wordt in de planfase een grotere

doorlooptijd opgenomen dan voorheen.

Voor materialen voor aansluitingen die niet 100% uniek zijn voor een individueel geval,

wordt het voorraadbeheer aangepast. Daarnaast wordt bekeken of het bestelmoment

van materialen zonder te groot risico kan plaatsvinden voordat de klant voor akkoord

tekent.

Streefwaarden

Daar waar de trendanalyse ten opzichte van de in het vorige KCD aangegeven trend een

verslechtering aangeeft zijn bij de netbeheerder specifieke evaluatie de maatregelen

vermeld om deze trend af te vlakken.

HS/TS-schakelvelden

MS-schakelvelden

Jaarlijks inspectie.

Preventief onderhoud om de 3 tot 5 jaar (afhankelijk van type).

Groot onderhoud om de 8 tot 10 jaar (afhankelijk van type).

Jaarlijks inspectie.*

Preventief onderhoud om de 3 tot 5 jaar (afhankelijk van type).

Groot onderhoud om de 8 tot 10 jaar (afhankelijk van type).

Inspecties HS/MS/LS
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Kwaliteit van het netwerk

In een aantal gevallen is gebleken dat de resultaten van inspecties en onderhoud niet

hebben geleid tot effectieve acties. Dit had tot gevolg dat een aantal extra

onderhoudsacties, dan wel extra vervangingen, noodzakelijk bleek.

Uitbreiding van het diagnosebeleid, wijziging van het inspectiebeleid en nader

onderzoek naar de toekomstige onderhoudbaarheid van componenten door fabrikanten

heeft ertoe geleid dat een aantal componenten eerder vervangen zullen moeten worden

dan in het vorige KCD 2006-2012 voorzien werd. Er hebben dus verschuivingen van de

categorie goed naar voldoende en van voldoende naar matig plaatsgevonden in het

nieuwe KCD.

Netbeheerder ENBU

In het KCD van 2006-2012 is melding gemaakt van een capaciteitsknelpunt in het FGU-

net. Samen met de andere netbeheerders, TenneT en Continuon, zijn netstudies

uitgevoerd om de optimale oplossing voor het capaciteitsknelpunt te vinden. Uit deze

studies is naar voren gekomen dat vergroting van capaciteit tegen de laagste

maatschappelijke kosten op langere termijn het beste wordt bereikt door realisatie van

een nieuwe aankoppeling met het 380 kV net van TenneT te Breukelen. Daarbij moet de

150 kV verbinding van Breukelen naar Utrecht Lage Weide van 2x160 MVA naar

2x500MVA worden verzwaard. Na realisatie van de uitbreidingsplannen wordt bij

gelijkblijvende groei weer aan het in de Netcode gestelde voldaan.

De realisatie van deze plannen hebben vanwege planologische procedures en het

verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen vertragingen opgelopen. De

gemeentelijke besluitvormingsprocessen, die doorlopen moeten worden om de

vergunningen te verkrijgen, verlopen uiterst moeizaam. De in het vorige KCD genoemde

einddatum van 2008 wordt hierdoor niet gehaald.

De nieuwe data zijn naar verwachting:

• Het station 380/150 kV Kortrijk te Breukelen zal in 2010 gereed zijn.

• De verzwaring van de hoogspanningslijn zal in 2009 gereed zijn.

Na de realisatie van beide projecten in 2010 voldoet het Utrechtse deel van het FGU-net

weer aan de Netcode.

De oplossing voor de knelpunten om tot 2010 aan de Netcode te voldoen is gevonden in

operationele maatregelen. Het onderhoud aan stations zal tijdens perioden van lage

belasting en in overleg met TenneT plaatsvinden. ENECO NetBeheer heeft voor het jaar

2008 opnieuw productievermogen bij Nuon power gecontracteerd en er zijn

verschakelingen in het net mogelijk.
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Inleiding Netbeheerder Midden Holland
Dit is het specifieke deel van het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument elektriciteit 2008-

2014 van ENBU B.V., zoals vereist in de Elektriciteitswet en de aanvullende “Regeling

kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas van 20 december 2004 nr. WJZ 4082582”

van de Minister van Economische Zaken en zoals gepubliceerd in de Staatscourant nr. 253

van 30 december 2004.

Dit specifieke deel sluit aan bij de hiervoor beschreven algemene uitgangspunten en het

kwaliteitsbeheer systeem binnen de eisen zoals genoemd in bovengenoemd regeling van

MinEZ. Verder hebben we rekening gehouden met de beleidsregel uit 2005, het concept

toetsingskader en de leringen die we konden trekken uit de beoordeling en audit van het

KCD 2006-2012. We houden in deze uitwerking zoveel als mogelijk de volgorde aan van

de artikelen van de ministeriële regeling.

Belastingprognoses
Dit hoofdstuk bevat de uitkomsten van de raming van de totale behoefte aan capaciteit

voor het transport van elektriciteit voor netten van de netbeheerder met een spanning

van 25 kV of meer. Dit gebeurt door het bepalen van de verwachte belasting en

invoeding per knooppunt.

In deze paragraaf zijn alleen de uitkomsten opgenomen. De procedure voor het ramen

van de transportcapaciteit staat in de algemene uitgangspunten en KBS van ENECO

NetBeheer.

Prognose per knooppunt

Hoofdverdeelstations gevoed door TenneT

Transformatorstation gevoed door Continuon

Capaciteitsknelpunten
Belastinggraad voor hoofdverdeelstation met bestaand capaciteitsknelpunt

De maatregelen die getroffen worden om in capaciteitsbehoefte te kunnen blijven

voorzien zijn.
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Locatie Spanning Vermogen (MVA) Capaciteit
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

IJsseldijk 50 kV productie 162 166 170 174 178 181 183 186 200 MVA

Tennet 50 KV uitwisseling 162 166 170 174 178 181 183 186

Locatie Spanning Vermogen (MVA) Capaciteit
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Schielandweg 50 kV belasting 29 29 30 30 31 31 32 32 20 MVA

Continuon 50 kV uitwisseling 29 29 30 30 31 31 32 32 20 MVA

Locatie Spanning Belastinggraad Capaciteit
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Bloemendaal 10 kV 1,07 1,15 1,23 1,30 1,37 1,39 1,41 1,43 30 MVA

Waddinxveen 10 kV 1,19 1,21 1,22 1,24 1,26 1,28 1,30 1,32 20 MVA
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Vergeleken met het vorige KCD (2006 - 2012) zijn enkele uitgangspunten gewijzigd.

• "LS-overige" bestond in het vorige KCD uit LS-aansluitingen plus LS-kasten. Gekozen

is om deze twee categorieën niet meer bij elkaar op te tellen omdat het geen

vergelijkbare zaken zijn. In het huidige KCD is dit gesplitst weer gegeven.

• Met ingang van 1-2-2007 zijn er nieuwe aansluitcategorieën. Daardoor kan het

gebeuren dat aansluitingen die voor die datum een LS-aansluiting waren, nu in een

categorie voor MS-aansluitingen vallen.

• Enkele kentallen zijn enigszins aangepast op grond van opgedane ervaring.

Het verschil met het vorige KCD (2006 - 2012) is dat voor KCD 2008-2014 tot en met 2010

meer laagspanningskabel is vastgesteld. De oorzaak hiervan is dat het kental voor het

aantal meters kabel per aansluiting is aangepast.

Evaluatie capaciteit en knelpunten
In deze paragraaf worden de maximaal opgetreden belastingen van 2006 vergeleken

met de prognose voor 2006 uit het Capaciteitsplan 2006-2012. De afwijkingen worden

als percentage van het geprognosticeerde vermogen berekend.

De aantallen geven de aantallen knooppunten aan die in de aangegeven categorie

vallen.

Verschil prognose-uitkomst 2006

Een nadere analyse van de knooppunten geeft aan dat door in bedrijf name van nieuwe

windmolens er minder afname is dan gepland.

Streefwaarden
Om de waarden vast te stellen die we nastreven als het gaat om de kwaliteit, gebruiken

we de statistische methode van trendanalyse. Daarmee bepalen we een trend vanuit de

waarden voor onderbrekingsfrequenties en storingsduur die we hebben gerealiseerd.

Deze trendwaarde vergelijken we met de trend zoals die in het vorige KCD was voorzien.

Uitgangspunt is dat we een dalende trend (verbetering) voortzetten aan de hand van het

huidige onderhouds- en vervangingsbeleid en bij een stijgende trend (verslechtering)

zoeken naar aanvullende maatregelen om de stijging af te vlakken. Welke maatregelen

dat zijn, bepalen we via een analyse van verbanden tussen falende componenten, soorten

storingen en hun aandeel in de betrouwbaarheid van de netten.

Aantal knooppunten

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Verschil in %

Te laag ingeschat goed ingeschat te hoog ingeschat

1 12
5



1

2

3

4

5

6

7

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014 Netbeheerder Midden Holland

139

Onderbrekingsfrequentie (in aantal onderbrekingen per jaar)
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HS: Storing 13 juni 2006 Overslag eindsluiting transformatoren te Vinkeveen.

gemeten waarde trend onder- en bovengrens
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Kwaliteit van het netwerk
Op basis van de analyse van de onderhoudsgegevens hebben we een matrix gemaakt

van de technische toestand van de componenten.

Gelet op de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas, houdt de

beoordeling van de technische toestand rekening met de toekomstige belasting van

de componenten. Hierbij kijken we dan ook 15 jaar vooruit.

Per cluster wordt in percentages aangegeven hoeveel componenten momenteel een

bepaalde technische toestand hebben.

In eerste instantie voor transformatoren en kabels. Voor de overige componenten is

het processchema nog niet benut.

Kwalitatieve beoordeling

o Toestand • Netwijzigingen

HS/TS

Kabels

Er hebben zich geen significante wijzigingen voorgedaan.

TS schakelvelden

• Levering van onderdelen zal op termijn problematisch worden en dat is waarom 8%

een beoordeling matig heeft gekregen.

• Na eenmalig onderhoud van de 50 kV installatie in IJsseldijk kan de installatie nu als

goed worden gekwalificeerd.

MS schakelvelden

• Levering van onderdelen zal op termijn problematisch worden en dat is waarom 8%

een beoordeling matig heeft gekregen. Er heeft een verschuiving van als nieuw naar

goed en van goed naar voldoende plaatsgevonden.

Transformatoren

Er hebben zich geen significante wijzigingen voorgedaan.

Overige

Onder overige vallen bijvoorbeeld gelijk en wisselspanning installatie accu's, TF

installaties en kleine bouwkundige werkzaamheden.
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Clusters Als nieuw Goed Voldoende Matig

HS/TS Kabels 7% 83% 8% 2%

HS/TS Lijnen nvt nvt nvt nvt

HS-schakelvelden (150kV) nvt nvt nvt nvt

TS-schakelvelden (50kV) 20% 44% 28% 8%

Transformatoren 16% 22% 47% 15%

MS-schakelvelden 30% 27% 35% 8%

Overige 15% 15% 50% 20%

MS-kabels 7% 82% 10% 1%

MS-ruimtes 11% 80% 7% 2%

MS-overige 0% 0% 0% 0%

LS-kabels 5% 89% 5% 1%

LS-kasten 10% 78% 1% 1%

LS huisaansluitingen 10% 77% 1% 2%
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MS ruimtes

• In het vorige KCD 2006-2012 viel 3% in de categorie matig ingedeeld, echter bij

inspecties is gebleken dat er minder middenspanning ruimtes in de categorie matig

waren dan aanvankelijk was gedacht.

Huisaansluitingen

• Het aantal te vervangen huisaansluitingen sluit nu beter aan bij het feit dat 2% matig

wordt geschat.

Vervangingsinvesteringen
In dit plan hebben we de vervangingsinvesteringen voor de netten opgenomen. Het

betreft naast investeringen die op basis van kwaliteitsgronden noodzakelijk zijn ook

investeringen die op basis van persoonlijke veiligheid, milieumaatregelen of

omleggingen noodzakelijk zijn.

Op basis van het activiteitenplan van de netbeheerder en de eerder genoemde indeling

in clusters zijn de volgende matrices van investeringen tot stand gekomen:

Vervangingsinvestering

Middenspanning ruimtes

Uit inspecties is gebleken dat er minder middenspanning ruimtes matig waren dan

aanvankelijk werd gedacht. Daarnaast zijn ook, t.o.v. het vorige KCD, minder

middenspanning ruimtes in de categorie matig ingedeeld. Hierdoor moesten maar

5 middenspanning ruimtes worden vervangen in plaats van 15 middenspanningsruimtes

volgens vorig KCD.
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2008 2009 2010 2011 2012

HS/TS

HS/TS

Kabels (km) 0 0 0 0 0

Lijnen (km) nvt nvt nvt nvt nvt

HS/TS-schakelvelden 0 0 1 1 0

Transformatoren (stuks) 0 0 1 1 0

MS-schakelvelden 0 0 2 2 0

Overige systemen 0 0 0 0 0

MS

Kabels 2 1 2 1 2

Middenspanning ruimtes 5 5 6 4 5

Schakel- en regelstations

Overige

LS

Kabels 1 1 1 0 0

Laagspanningskasten 25 25 20 15 15

Huisaansluitingen 300 300 300 350 250
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Onderhoudsschema’s
In dit onderhoudsplan hebben we alle onderhoudsactiviteiten opgenomen. Het zijn

inspectiewerkzaamheden, eenmalige onderhoudswerkzaamheden, preventieve

onderhoudswerkzaamheden, en correctieve onderhoudswerkzaamheden. Dit betreft

evenzo de onderhoudsactiviteiten die we op basis van de risicoanalyse nodig achten

evenals de onderhoudsactiviteiten die op andere gronden noodzakelijk zijn. Bij het

laatste moet onder meer aan persoonlijke veiligheid van medewerkers en derden en

aan milieumaatregelen gedacht worden.

In het onderhoudsplan worden de onderhoudsacties in aantallen en kosten beschreven.

De onderhoudskosten zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage.

Voor meer informatie over de werkzaamheden verwijzen we naar de procedures en

analyses in het algemene deel.

Op basis van de plannen van de netbeheerder en de eerder genoemde indeling in clusters

zijn de volgende matrices van onderhoudsactiviteiten tot stand gekomen:

Onderhoudsplan
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Clusters HS/TS Aantal assets 2008 2009 2010 2011 2012

HS/TS Kabels/Circuits 68

inspecties 5 5 5 5 5

eenmalig 1 1 1 1 1

preventief 3 3 3 3 3

correctief 1 1 1 1 1

Lijnen/Circuits nvt

HS/TS-schakelvelden 48

inspecties 20 20 20 20 20

eenmalig 5 5 5 5 5

preventief 10 10 10 10 10

correctief 3 3 3 3 3

Transformatoren 14

inspecties 14 14 14 14 14

eenmalig 1 1 1 1 1

preventief 3 3 3 3 3

correctief 1 1 1 1 1

MS-schakelvelden 200

inspecties 130 130 130 130 130

eenmalig 20 20 20 20 20

preventief 45 45 45 45 45

correctief 5 5 5 5 5

Overige (*) 10

inspecties

eenmalig

preventief 10 10 10 10 10

correctief 10 10 10 10 10
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Clusters MS Aantal assets 2008 2009 2010 2011 2012

Kabels 68

inspecties 24 24 24 24 25

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 40 40 40 41 41

correctief 38 38 38 39 39

Middenspanning ruimtes 1.300

inspecties 1.327 1.120 1.120 1.120 1.120

eenmalig

preventief 150 175 200 225 250

correctief 20 20 20 20 21

Schakel- en regelstations

inspecties meegenomen bij de aantallen

eenmalig middenspanning ruimtes

preventief

correctief

Overige

inspecties 0 0 0 0 0

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 0 0 0 0 0

correctief 0 0 0 0 0

Cluster LS

kabels 2.483

inspecties 30 30 30 31 310

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 0 0 0 0 0

correctief 300 300 303 306 309

Laagspanningskasten 2.400

inspecties 750 600 500 500 500

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 0 0 0 0 0

correctief 0 0 0 0 0

Aansluitingen 94.000

inspecties 0 0 0 0 0

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 400 400 404 408 412

correctief 1.190 1.190 1.202 1.214 1.226

HS/TS-schakelvelden

MS-schakelvelden

Jaarlijks inspectie.

Preventief onderhoud om de 3 tot 5 jaar (afhankelijk van type).

Groot onderhoud om de 8 tot 10 jaar (afhankelijk van type).

Jaarlijks inspectie.*

Preventief onderhoud om de 3 tot 5 jaar (afhankelijk van type).

Groot onderhoud om de 8 tot 10 jaar (afhankelijk van type).

Inspecties HS/MS/LS

* Indien de jaarlijkse inspectie in de termijn valt van het preventieve of eenmalige onderhoud dan is dit

daar onderdeel van.
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Ten opzichte van het vorige KCD 2006-2012 zijn de onderhoudsregels gewijzigd:

• Onderhoud en inspectie van middenspanning ruimtes, schakelstations en

laagspanningskasten zijn gereviseerd. Bovendien worden ze geharmoniseerd

voor alle netbeheerders. Het implementatie traject hiervan loopt.

• Er is nieuw kabeldiagnose beleid samengesteld voor alle netbeheerders.

Dit is definitief gesteld en de implementatie moet nog plaatsvinden.

• Er is een start gemaakt met test opstellingen (PD-online) om aan kabels te kunnen

meten terwijl deze in bedrijf zijn. Dit project is gestart in samenwerking met KEMA.

Evaluatie ten opzichte van het vorige KCD

Algemeen geldt de volgende evaluatie.

Belastingprognose

Grote afwijkingen ontstaan met name door niet voorzien nieuwe klanten en afwijkingen

in de veronderstelde ontwikkelingssnelheid van bedrijfsterreinen. Door extra aandacht

middels de oprichting van een speciale afdeling areamanagement wordt een verbetering

van het inzicht in deze ontwikkelingen verwacht.

Aan de kant van de belastingenmetingen ontstaan afwijkingen door tijdelijke

omschakelingen in verband met werkzaamheden. Met een in 2008 te realiseren nieuw

historisch informatie systeem zullen de belastingmetingen herleidbaar zijn naar de

normale bedrijfssituatie, waardoor de kwaliteit van de metingen verbetert. De geplande

vervangingen van secundaire systemen in schakel- en verdeelstations zullen ertoe leiden

dat ook meer en betere gegevens beschikbaar komen.

Knelpunten

De doorlooptijd van projecten is langer geworden door levertijd van materialen.

Daarnaast vergt het realiseren van aanvragen en het verkrijgen van vergunningen veel

meer tijd dan bij het inschatten van de doorlooptijd van projecten verwacht werd. Dit

heeft geleid tot het, zoals in de evaluatie per netbeheerder blijkt, toenemen van het

aantal nog niet opgeloste capaciteitsknelpunten. De risico’s voor niet tijdig opgeloste

capaciteitsknelpunten worden beheerst door parate omschakelprogramma’s en tijdelijke

maatregelen in het netwerk zoals omschakeling van belasting en contractering

opwekvermogen.

Voor nieuwe toekomstige capaciteitsknelpunten wordt in de planfase een grotere

doorlooptijd opgenomen dan voorheen.

Voor materialen voor aansluitingen die niet 100% uniek zijn voor een individueel geval,

wordt het voorraadbeheer aangepast. Daarnaast wordt bekeken of het bestelmoment

van materialen zonder te groot risico kan plaatsvinden voordat de klant voor akkoord

tekent.

Streefwaarden

Daar waar de trendanalyse ten opzichte van de in het vorige KCD aangegeven trend een

verslechtering aangeeft zijn bij de netbeheerder specifieke evaluatie de maatregelen

vermeld om deze trend af te vlakken.

Kwaliteit van het netwerk

In een aantal gevallen is gebleken dat de resultaten van inspecties en onderhoud niet

hebben geleid tot effectieve acties. Dit had tot gevolg dat een aantal extra

onderhoudsacties, dan wel extra vervangingen, noodzakelijk bleek.

Uitbreiding van het diagnosebeleid, wijziging van het inspectiebeleid en nader

onderzoek naar de toekomstige onderhoudbaarheid van componenten door fabrikanten

heeft ertoe geleid dat een aantal componenten eerder vervangen zullen moeten worden

dan in het vorige KCD 2006-2012 voorzien werd. Er hebben dus verschuivingen van de

categorie goed naar voldoende en van voldoende naar matig plaatsgevonden in het

nieuwe KCD.
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Oplossingsrichting van de bestaande capaciteitsknelpunten:

50/10 kV Bloemendaal

Een belastingstudie moet aangeven hoelang nog de belasting in de achterliggende 10 kV

netten kan worden opgevangen.

Uiterlijk eind 2007 zal er een beslissing genomen worden hoe het knelpunt zal worden

opgelost.

50/10 kV Waddinxveen (Schielandweg)

Om dit knelpunt op te lossen wordt in station Schielandweg een derde transformator

bijgeplaatst en de 10 kV installatie uitgebreid. Dit project is gestart. Eind 2008 moet

de transformator operationeel zijn. Medio 2009 zal de installatie gereed zijn.

Er worden op basis van de prognoses geen nieuwe capaciteitsknelpunten verwacht tot

2014.

Uitbreidingsinvesteringen
In het investeringsplan van Eneco Netbeheerder Midden-Holland (EMH) zijn alle

uitbreidingsinvesteringen waarbij de capaciteit van het net vergroot wordt opgenomen.

Het betreft hier investeringen die op basis van de maatregelen genoemd in paragraaf 3.3

“Oplossingen voor capaciteitsknelpunten” gedaan worden. De investeringen in het

midden- en laagspanningsnet zijn op basis van trends en specifieke nieuwbouwplannen

geëxtrapoleerd op de operationele plannen voor 2008-2009.

In veel gevallen zal bij een capaciteitsinvestering een oude kleine component vervangen

worden door een nieuwe grote component. Principieel is het mogelijk op basis van de

oude en nieuwe capaciteit een percentage “vervanging in de uitbreiding” te bepalen en

de kosten te verdelen. In de plannen en de meerjarenraming van de netbeheerder is deze

verdeling niet beschikbaar. In dit document is daarom aangesloten bij de bestaande

indeling en zijn uitbreidingen-met-vervanging bij uitbreidingsinvesteringen opgenomen.

Op basis van de activiteitenplannen van de netbeheerder en de eerder in het algemene

deel van het KCD genoemde indeling in clusters zijn de volgende matrices van

investeringen tot stand gekomen:

Clusters 2008 2009 2010 2011 2012

HS/TS

Kabels (km) 0 0 5 0 0

Lijnen (km) nvt nvt nvt nvt nvt

HS/TS-schakelvelden 0 0 2 0 0

Transformatoren 0 1 1 0 0

MS-schakelvelden 0 5 1 0 0

Overige systemen 0 0 0 0 0

MS

Kabels (km) 8 8 7 7 7

Middenspanning ruimtes 6 3 3 3 3

Schakel- en regelstations 1 1 1 1 1

Overige 6 5 4 4 4

LS

Kabels (km) 8 8 9 9 9

Laagspanningskasten 9 3 3 3 3

Aansluitingen 126 692 732 732 732

Uitbreidingsinvestering
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Netbeheerder Midden-Holland

Voor Netbeheerder Midden-Holland zijn geen bijzonderheden te melden ten opzichte

van het vorige KCD.
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ENECO NetBeheer B.V.

ENECO EdelNet Delfland B.V.

ENECO Netbeheer Midden-Holland B.V.

ENBU B.V.

B.V. Netbeheer Zuid-Kennemerland

ENECO Netbeheer Weert N.V.

ONS Netbeheer B.V.

Beheergebied Elektriciteit
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Inleiding Netbeheerder Weert
Dit is het specifieke deel van het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument elektriciteit 2008-

2014 van ENECO Netbeheer Weert N.V., zoals vereist in de Elektriciteitswet en de

aanvullende “Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas van 20 december

2004 nr. WJZ 4082582” van de Minister van Economische Zaken en zoals gepubliceerd in

de Staatscourant nr. 253 van 30 december 2004.

Dit specifieke deel sluit aan bij de hiervoor beschreven algemene uitgangspunten en het

kwaliteitsbeheer systeem binnen de eisen zoals genoemd in bovengenoemd regeling van

MinEZ. Verder hebben we rekening gehouden met de beleidsregel uit 2005, het concept

toetsingskader en de leringen die we konden trekken uit de beoordeling en audit van het

KCD 2006-2012. We houden in deze uitwerking zoveel als mogelijk de volgorde aan van

de artikelen van de ministeriële regeling.

Belastingprognoses
Dit hoofdstuk bevat de uitkomsten van de raming van de totale behoefte aan capaciteit

voor het transport van elektriciteit voor netten van de netbeheerder met een spanning

van 25 kV of meer. Dit gebeurt door het bepalen van de verwachte belasting en

invoeding per knooppunt.

In deze paragraaf zijn alleen de uitkomsten opgenomen. De procedure voor het ramen

van de transportcapaciteit staat in de algemene uitgangspunten en KBS van ENECO

NetBeheer.

Prognose per knooppunt

Hoofdverdeelstation Weertheide gevoed door Essent

Verdeelstation Eigendom Essent

Hoofdverdeelstation Nederweert gevoed door Essent

Oplossingen voor capaciteitsknelpunten
Voor Weert zijn geen knelpunten te melden.
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Locatie Spanning Vermogen (MVA) Capaciteit
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Weertheide 10 kV belasting 5 5 5 5 5 5 6 6 40 MVA

Essent 10 kV uitwisseling 5 5 5 5 5 5 6 6 40 MVA

Locatie Spanning Vermogen (MVA) Capaciteit
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Industrie-kade 10 kV belasting 20 20 20 21 21 21 22 22 21,3 MVA

Essent 10 kV uitwisseling 20 20 20 21 21 21 22 22 21,3 MVA

Locatie Spanning Vermogen (MVA) Capaciteit
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Nederweert 10 kV belasting 27 27 30 33 37 39 42 42 35 MVA

Essent 10 kV uitwisseling 27 27 30 33 37 39 42 42 35 MVA
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Uitbreidingsinvesteringen
In het investeringsplan van Weert zijn alle uitbreidingsinvesteringen waarbij de capaciteit

van het net vergroot wordt opgenomen. De investeringen in het midden- en

laagspanningsnet zijn op basis van trends en specifieke nieuwbouwplannen

geëxtrapoleerd op de operationele plannen voor 2008-2009.

In veel gevallen zal bij een capaciteitsinvestering een oude kleine component vervangen

worden door een nieuwe grote component. Principieel is het mogelijk op basis van de

oude en nieuwe capaciteit een percentage “vervanging in de uitbreiding” te bepalen en

de kosten te verdelen. In de plannen en de meerjarenraming van de netbeheerder is deze

verdeling niet beschikbaar. In dit document is daarom aangesloten bij de bestaande

indeling en zijn uitbreidingen met vervanging bij uitbreidingsinvesteringen opgenomen.

Op basis van de activiteitenplannen van de netbeheerder en de eerder in het algemene

deel van het KCD genoemde indeling in clusters zijn de volgende matrices van

investeringen tot stand gekomen:

Uitbreidingsinvestering

Vergeleken met het vorige KCD (2006 - 2012) zijn enkele uitgangspunten gewijzigd.

• "LS-overige" bestond in het vorige KCD uit LS-aansluitingen plus LS-kasten. Gekozen is

om deze twee categorieën niet meer bij elkaar op te tellen omdat het geen

vergelijkbare zaken zijn. In het huidige KCD is dit weer gesplitst weer gegeven.

• Met ingang van 1-2-2007 zijn er nieuwe aansluitcategorieën. Daardoor kan het

gebeuren dat aansluitingen die voor die datum een LS-aansluiting waren, nu in een

categorie voor MS-aansluitingen vallen.

• Enkele kentallen zijn enigszins aangepast op grond van opgedane ervaring.

Voor de categorie “MS kabel” is een verschil (lager) geconstateerd ten opzichte van

vorige KCD (2006 - 2012). De oorzaak hiervan is dat maar één kengetal wordt toegepast

voor alle netbeheerders. Wellicht is dit voor netbeheerder Weert een te grove

benadering, echter de totale impact is gering.

Clusters 2008 2009 2010 2011 2012

HS/TS

Kabels (km) nvt nvt nvt nvt nvt

Lijnen (km) nvt nvt nvt nvt nvt

HS/TS-schakelvelden nvt nvt nvt nvt nvt

Transformatoren nvt nvt nvt nvt nvt

MS-schakelvelden nvt nvt nvt nvt nvt

Overige systemen nvt nvt nvt nvt nvt

MS

Kabels (km) 1 1 1 1 1

Middenspanning ruimtes 3 2 2 2 2

Schakel- en regelstations 0 0 0 0 0

Overige 4 4 3 3 3

LS

Kabels (km) 2 3 3 3 3

Laagspanningskasten 10 0 0 0 0

Aansluitingen 242 252 232 232 232
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Evaluatie capaciteit en knelpunten
Netbeheer Weert heeft geen transportnetten met een spanning van 25 kV of hoger, dus

is er ook geen evaluatie voor capaciteit en knelpunten.

Streefwaarden
Om de waarden vast te stellen die we nastreven als het gaat om de kwaliteit, gebruiken

we de statistische methode van trendanalyse. Daarmee bepalen we een trend vanuit de

waarden voor onderbrekingsfrequenties en storingsduur die we hebben gerealiseerd.

Deze trendwaarde vergelijken we met de trend zoals die in het vorige KCD was voorzien.

Uitgangspunt is dat we een dalende trend (verbetering) voortzetten aan de hand van het

huidige onderhouds- en vervangingsbeleid en bij een stijgende trend (verslechtering)

zoeken naar aanvullende maatregelen om de stijging af te vlakken. Welke maatregelen

dat zijn, bepalen we via een analyse van verbanden tussen falende componenten, soorten

storingen en hun aandeel in de betrouwbaarheid van de netten.

Onderbrekingsfrequentie (in aantal onderbrekingen per jaar)
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In 2008/2009 zullen in totaal 350
eindsluitingen worden vervangen
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Onderbrekingsduur (in minuten per jaar)
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gemeten waarde trend onder- en bovengrens
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Kwaliteit van het netwerk
Op basis van de analyse van de onderhoudsgegevens hebben we een matrix gemaakt

van de technische toestand van de componenten.

Gelet op de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas, houdt de

beoordeling van de technische toestand rekening met de toekomstige belasting van

de componenten. Hierbij kijken we dan ook 15 jaar vooruit.

Per cluster wordt in percentages aangegeven hoeveel componenten momenteel een

bepaalde technische toestand hebben.



Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014 Netbeheerder Weert

Kwalitatieve beoordeling

Er zijn geen opmerkelijke verschillen met vorig KCD.

Vervangingsinvesteringen
In dit plan hebben we de vervangingsinvesteringen voor de netten opgenomen. Het

betreft naast investeringen die op basis van kwaliteitsgronden noodzakelijk zijn ook

investeringen die op basis van persoonlijke veiligheid, milieumaatregelen of

omleggingen noodzakelijk zijn.

Op basis van het activiteitenplan van de netbeheerder en de eerder genoemde indeling

in clusters zijn de volgende matrices van investeringen tot stand gekomen:

Vervangingsinvestering

Middenspanning ruimtes

Er zijn twee maal zoveel meer vervangingen in middenspanning installaties gepland dan

in het vorige KCD.De oorzaak hiervan is ondeugdelijke schakelaars in de installaties en

indien deze vervangen zijn is de verwachting dat de problemen zijn opgelost.

Huisaansluitingen

In het vorige KCD waren veel meer huisaansluitingen opgenomen. De verwachting was

preventief te gaan vervangen, maar dit zal niet gebeuren. Toch verwacht men elk jaar

wel wat huisaansluitingen aan te treffen die niet goed meer zijn.

Onderhoudsschema’s
In dit onderhoudsplan hebben we alle onderhoudsactiviteiten opgenomen. Het zijn

inspectiewerkzaamheden, eenmalige onderhoudswerkzaamheden, preventieve

onderhoudswerkzaamheden, en correctieve onderhoudswerkzaamheden. Dit betreft

evenzo de onderhoudsactiviteiten die we op basis van de risicoanalyse nodig achten

evenals de onderhoudsactiviteiten die op andere gronden noodzakelijk zijn. Bij het

laatste moet onder meer aan persoonlijke veiligheid van medewerkers en derden en

aan milieumaatregelen gedacht worden.
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Clusters Als nieuw Goed Voldoende Matig

MS-kabels 20% 78% 1% 1%

MS-ruimtes 20% 74% 5% 1%

MS-overige 0% 0% 0% 0%

LS-kabels 10% 88% 1% 1%

LS-kasten 6% 79% 10% 5%

LS huisaansl. 6% 79% 10% 5%

2008 2009 2010 2011 2012

MS

Kabels 0 0 0 0 0

Middenspanning ruimtes 42 2 1 1 1

Schakel- en regelstations

Overige

LS

Kabels 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Laagspanningskasten 5 5 5 5 5

Huisaansluitingen 50 50 50 50 50
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In het onderhoudsplan worden de onderhoudsacties in aantallen en kosten beschreven.

De onderhoudskosten zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage.

Voor meer informatie over de werkzaamheden verwijzen we naar de procedures en

analyses in het algemene deel.

Op basis van de plannen van de netbeheerder en de eerder genoemde indeling in clusters

zijn de volgende matrices van onderhoudsactiviteiten tot stand gekomen:

Uitbreidingsinvesteringen

De onderhoudsactiviteiten voor MS/LS zijn voor alle netbeheerders vrijwel gelijk.

Ten opzichte van het vorige KCD zijn de onderhoudsregels gewijzigd:

• Onderhoud en inspectie van middenspanningsruimtes, schakelstations en

laagspanningskasten zijn gereviseerd. Bovendien worden ze geharmoniseerd voor alle

netbeheerders. De implementatie hiervan loopt.

• Er is nieuw kabeldiagnose beleid gemaakt. Dit is één beleid voor alle netbeheerders.

Dit is pas onlangs goedgekeurd; de implementatie moet nog beginnen.

• Er is begonnen met testopstellingen met PD-online, een manier om aan kabels te

kunnen meten terwijl deze in bedrijf zijn. Dit project doen we samen met KEMA en een

andere netbeheerder.

Evaluatie ten opzichte van het vorige KCD
Algemeen geldt de volgende evaluatie.

Streefwaarden

Daar waar de trendanalyse ten opzichte van de in het vorige KCD aangegeven trend een

verslechtering aangeeft zijn bij de netbeheerder specifieke evaluatie de maatregelen

vermeld om deze trend af te vlakken.

Kwaliteit van het netwerk

In een aantal gevallen is gebleken dat de resultaten van inspecties en onderhoud niet

hebben geleid tot effectieve acties. Dit had tot gevolg dat een aantal extra

onderhoudsacties, dan wel extra vervangingen, noodzakelijk bleek.

Uitbreiding van het diagnosebeleid, wijziging van het inspectiebeleid en nader

onderzoek naar de toekomstige onderhoudbaarheid van componenten door fabrikanten
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Clusters 2008 2009 2010 2011 2012

HS/TS

Kabels (km) nvt nvt nvt nvt nvt

Lijnen (km) nvt nvt nvt nvt nvt

HS/TS-schakelvelden nvt nvt nvt nvt nvt

Transformatoren nvt nvt nvt nvt nvt

MS-schakelvelden nvt nvt nvt nvt nvt

Overige systemen nvt nvt nvt nvt nvt

MS

kabels (km) 1 1 1 1 1

Middenspanning ruimtes 3 2 2 2 2

Schakel- en regelstations 0 0 0 0 0

Overige 4 4 3 3 3

LS

Kabels (km) 2 3 3 3 3

Laagspanningskasten 10 0 0 0 0

Aansluitingen 242 252 232 232 232
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heeft ertoe geleid dat een aantal componenten eerder vervangen zullen moeten worden

dan in het vorige KCD 2006-2012 voorzien werd. Er hebben dus verschuivingen van de

categorie goed naar voldoende en van voldoende naar matig plaatsgevonden in het

nieuwe KCD.

Netbeheerder Weert

Voor Netbeheerder Weert zijn geen bijzonderheden te melden ten opzichte van het

vorige KCD.
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Inleiding Netbeheerder Zuid Kennemerland
Dit is het specifieke deel van het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument elektriciteit 2008-

2014 van ENECO Netbeheer Zuid-Kennemerland B.V., zoals vereist in de Elektriciteitswet

en de aanvullende “Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas van

20 december 2004 nr. WJZ 4082582” van de Minister van Economische Zaken en

zoals gepubliceerd in de Staatscourant nr. 253 van 30 december 2004.

Dit specifieke deel sluit aan bij de hiervoor beschreven algemene uitgangspunten en het

kwaliteitsbeheer systeem binnen de eisen zoals genoemd in bovengenoemd regeling van

MinEZ. Verder hebben we rekening gehouden met de beleidsregel uit 2005, het concept

toetsingskader en de leringen die we konden trekken uit de beoordeling en audit van het

KCD 2006-2012. We houden in deze uitwerking zoveel als mogelijk de volgorde aan van

de artikelen van de ministeriële regeling.

Belastingprognoses
Dit hoofdstuk bevat de uitkomsten van de raming van de totale behoefte aan capaciteit

voor het transport van elektriciteit voor netten van de netbeheerder met een spanning

van 25 kV of meer. Dit gebeurt door het bepalen van de verwachte belasting en

invoeding per knooppunt.

In deze paragraaf zijn alleen de uitkomsten opgenomen. De procedure voor het ramen

van de transportcapaciteit staat in de algemene uitgangspunten en KBS van ENECO

NetBeheer.

Prognose per knooppunt

Transformatorstation Haarlem/Heemstede gevoed door Continuon

Oplossingen voor capaciteitsknelpunten
Netbeheer Zuid-Kennemerland (ZKL) heeft geen transportnetten met een spanning van

25 kV of hoger, dus is er ook geen oplossing voor capaciteitsknelpunten opgegeven.
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Locatie Spanning Vermogen (MVA) Capaciteit
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Haarlem 6 kV Belasting 16 16 16 17 17 17 17 18 17 MVA

Continuon Uitwisseling 16 16 16 17 17 17 17 18 17 MVA

Uitbreidingsinvesteringen
In het investeringsplan van Netbeheerder ZKL zijn alle uitbreidingsinvesteringen waarbij

de capaciteit van het net vergroot wordt opgenomen. De investeringen in het midden-

en laagspanningsnet zijn op basis van trends en specifieke nieuwbouwplannen

geëxtrapoleerd op de operationele plannen voor 2008-2009.

In veel gevallen zal bij een capaciteitsinvestering een oude kleine component vervangen

worden door een nieuwe grote component. Principieel is het mogelijk op basis van de

oude en nieuwe capaciteit een percentage “vervanging in de uitbreiding” te bepalen en

de kosten te verdelen. In de plannen en de meerjarenraming van de netbeheerder is deze

verdeling niet beschikbaar. In dit document is daarom aangesloten bij de bestaande

indeling en zijn uitbreidingen met vervanging bij uitbreidingsinvesteringen opgenomen.

Op basis van de activiteitenplannen van de netbeheerder en de eerder in het algemene

deel van het KCD genoemde indeling in clusters zijn de volgende matrices van

investeringen tot stand gekomen:
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Uitbreidingsinvestering

Vergeleken met het vorige KCD (2006 - 2012) zijn enkele uitgangspunten gewijzigd.

• "LS-overige" bestond in het vorige KCD uit LS-aansluitingen plus LS-kasten. Gekozen

is om deze twee categorieën niet meer bij elkaar op te tellen omdat het geen

vergelijkbare zaken zijn. In het huidige KCD is dit weer gesplitst weer gegeven.

• Met ingang van 01-02-2007 zijn er nieuwe aansluitcategorieën. Daardoor kan het

gebeuren dat aansluitingen die voor die datum een LS-aansluiting waren, nu in

een categorie voor MS-aansluitingen vallen.

• Enkele kengetallen zijn enigszins aangepast op grond van opgedane ervaring.
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Clusters 2008 2009 2010 2011 2012

HS/TS

Kabels (km) nvt nvt nvt nvt nvt

Lijnen (km) nvt nvt nvt nvt nvt

HS/TS-schakelvelden nvt nvt nvt nvt nvt

Transformatoren nvt nvt nvt nvt nvt

MS-schakelvelden 0 0 0 0 0

Overige systemen 0 0 0 0 0

MS

Kabels (km) 1 0 0 0 0

Middenspanning ruimtes 1 0 0 0 0

Schakel- en regelstations 0 0 0 0 0

Overige 0 0 0 0 0

LS

Kabels (km) 2 1 0 0 0

Laagspanningskasten 1 0 0 0 0

Aansluitingen 152 66 42 42 42

Evaluatie capaciteit en knelpunten
Netbeheer Zuid-Kennemerland (ZKL) heeft geen transportnetten met een spanning

van 25 kV of hoger, dus is er ook geen evaluatie voor capaciteit en knelpunten.

Streefwaarden
Om de waarden vast te stellen die we nastreven als het gaat om de kwaliteit, gebruiken

we de statistische methode van trendanalyse. Daarmee bepalen we een trend vanuit de

waarden voor onderbrekingsfrequenties en storingsduur die we hebben gerealiseerd.

Deze trendwaarde vergelijken we met de trend zoals die in het vorige KCD was voorzien.

Uitgangspunt is dat we een dalende trend (verbetering) voortzetten aan de hand van het

huidige onderhouds- en vervangingsbeleid en bij een stijgende trend (verslechtering)

zoeken naar aanvullende maatregelen om de stijging af te vlakken. Welke maatregelen

dat zijn, bepalen we via een analyse van verbanden tussen falende componenten,

soorten storingen en hun aandeel in de betrouwbaarheid van de netten.
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Onderbrekingsfrequentie (in aantal onderbrekingen per jaar)
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Kwaliteit van het netwerk
Op basis van de analyse van de onderhoudsgegevens hebben we een matrix gemaakt

van de technische toestand van de componenten.

Gelet op de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas, houdt de

beoordeling van de technische toestand rekening met de toekomstige belasting

van de componenten. Hierbij kijken we dan ook 15 jaar vooruit.

Per cluster wordt in percentages aangegeven hoeveel componenten momenteel een

bepaalde technische toestand hebben.

Netbeheerder Zuid Kennemerland

Clusters Als nieuw Goed Voldoende Matig

MS-kabels 10% 84% 5% 1%

MS-ruimtes 10% 86% 3% 1%

MS-overige 0% 0% 0% 0%

LS-kabels 5% 92% 2% 1%

LS-kasten 10% 83% 6% 1%

LS-huisaansluitingen 10% 83% 6% 1%

Vervangingsinvesteringen
In dit plan hebben we de vervangingsinvesteringen voor de netten opgenomen. Het

betreft naast investeringen die op basis van kwaliteitsgronden noodzakelijk zijn ook

investeringen die op basis van persoonlijke veiligheid, milieumaatregelen of

omleggingen noodzakelijk zijn. Op basis van het activiteitenplan van de netbeheerder

en de eerder genoemde indeling in clusters zijn de volgende matrices van investeringen

tot stand gekomen:

Vervangingsinvestering

Verschillen met vorig KCD en relatie tot de kwaliteit van de assets.

2008 2009 2010 2011 2012

MS

Kabels 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Middenspanning ruimtes 1 1 1 1 1

Schakel- en regelstations

Overige

LS

Kabels 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Laagspanningskasten 3 3 3 3 3

Huisaansluitingen 50 50 50 50 50

Huisaansluitingen

In het vorige KCD waren veel meer huisaansluitingen opgenomen, de verwachting

was toen om preventief te gaan vervangen echter heeft dit niet plaatsgevonden.

Toch verwacht men elk jaar wel wat huisaansluitingen aan te treffen die niet goed

meer zijn.
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Onderhoudsschema’s
In dit onderhoudsplan hebben we alle onderhoudsactiviteiten opgenomen. Het zijn

inspectiewerkzaamheden, eenmalige onderhoudswerkzaamheden, preventieve

onderhoudswerkzaamheden, en correctieve onderhoudswerkzaamheden. Dit betreft

evenzo de onderhoudsactiviteiten die we op basis van de risicoanalyse nodig achten

evenals de onderhoudsactiviteiten die op andere gronden noodzakelijk zijn. Bij het

laatste moet onder meer aan persoonlijke veiligheid van medewerkers en derden en

aan milieumaatregelen gedacht worden.

In het onderhoudsplan worden de onderhoudsacties in aantallen en kosten beschreven.

De onderhoudskosten zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage.

Voor meer informatie over de werkzaamheden verwijzen we naar de procedures en

analyses in het algemene deel.

Op basis van de plannen van de netbeheerder en de eerder genoemde indeling in clusters

zijn de volgende matrices van onderhoudsactiviteiten tot stand gekomen:

Onderhoudsplan
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Clusters Aantal assets 2008 2009 2010 2011 2012

MS Kabels 63

inspecties 0 0 0 0 0

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 10 10 10 10 10

correctief 5 5 5 5 5

Middenspanning ruimtes 110

inspecties 110 86 76 76 76

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 21 25 25 30 30

correctief 2 2 2 2 2

Schakel- en regelstations 0

inspecties

eenmalig aantallen bij middenspanning ruimtes

preventief meegenomen

correctief

Overige 0

inspecties 0 0 0 0 0

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 0 0 0 0 0

correctief 0 0 0 0 0

Laagspanningskasten 250

inspecties 60 50 40 40 40

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 0 0 0 0 0

correctief 0 0 0 0 0

Aansluitingen 12.000

inspecties 0 0 0 0 0

eenmalig 0 0 0 0 0

preventief 20 20 20 21 21

correctief 307 310 313 316 319
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Indien de jaarlijkse inspectie in de termijn valt van het preventieve of eenmalige

onderhoud dan is dit daar onderdeel van.

Ten opzichte van het vorige KCD 2006-2012 zijn de onderhoudsregels gewijzigd:

• Onderhoud en inspectie van middenspanning ruimtes, schakelstations en

laagspanningskasten zijn gereviseerd. Bovendien worden ze geharmoniseerd

voor alle netbeheerders. Het implementatie traject hiervan loopt.

• Er is nieuw kabeldiagnose beleid samengesteld voor alle netbeheerders.

Dit is definitief gesteld en de implementatie moet nog plaatsvinden.

Evaluatie ten opzichte van het vorige KCD
Algemeen geldt de volgende evaluatie.

Streefwaarden

Daar waar de trendanalyse ten opzichte van de in het vorige KCD aangegeven trend een

verslechtering aangeeft zijn bij de netbeheerder specifieke evaluatie de maatregelen

vermeld om deze trend af te vlakken.

Kwaliteit van het netwerk

In een aantal gevallen is gebleken dat de resultaten van inspecties en onderhoud

niet hebben geleid tot effectieve acties. Dit had tot gevolg dat een aantal extra

onderhoudsacties, dan wel extra vervangingen, noodzakelijk bleek.

Uitbreiding van het diagnosebeleid, wijziging van het inspectiebeleid en nader

onderzoek naar de toekomstige onderhoudbaarheid van componenten door fabrikanten

heeft ertoe geleid dat een aantal componenten eerder vervangen zullen moeten worden

dan in het vorige KCD 2006-2012 voorzien werd. Er hebben dus verschuivingen van de

categorie goed naar voldoende en van voldoende naar matig plaatsgevonden in het

nieuwe KCD.

Vervangingsinvesteringen

Wijzigingen in aantallen daadwerkelijk vervangen componenten t.o.v. het vorige KCD

2006-2012 zijn deels het gevolg van verschuivingen van desbetreffende

vervangingsprojecten in de tijd in verband met minder beschikbare mancapaciteit door

noodzakelijke netuitbreidingen ten gevolge van nieuwe grote klantaansluitingen en

WKK in tuinbouwgebieden.

Extra vervangingen hebben plaatsgevonden daar waar door incidenten, aanvullende

diagnose en inspectie vervanging urgent bleek.

Netbeheerder Zuid Kennemerland

In het KCD van 2006-2012 werd melding gemaakt van een groot ombouwproject van de

middenspanningsnetten in de gemeenten Haarlem en Heemstede. De bouw van het

hiervoor noodzakelijke 36 MVA 50/10 kV transformatorstation is in 2007 met succes

afgrond en in bedrijf genomen. De oude 6 kV netten zijn vervangen voor nieuwe netten

met een spanning van 10 kV. Hierdoor hebben de netten in de gemeenten Haarlem en

Heemstede weer voor vele jaren voldoende capaciteit en is de kwaliteit ervan als nieuw.

HS/TS-schakelvelden Jaarlijks inspectie.*

Preventief onderhoud om de 3 tot 5 jaar (afhankelijk van type).

Groot onderhoud om de 8 tot 10 jaar (afhankelijk van type).
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ENECO NetBeheer B.V.

ENECO EdelNet Delfland B.V.

ENECO Netbeheer Midden-Holland B.V.

ENBU B.V.

B.V. Netbeheer Zuid-Kennemerland

ENECO Netbeheer Weert N.V.

ONS Netbeheer B.V.

Beheergebied Elektriciteit
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Inleiding Netbeheerder ONS
Dit is het specifieke deel van het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument elektriciteit 2008-

2014 van ONS Netbeheer B.V., zoals vereist in de Elektriciteitswet en de aanvullende

“Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas van 20 december 2004 nr. WJZ

4082582” van de Minister van Economische Zaken en zoals gepubliceerd in de

Staatscourant nr. 253 van 30 december 2004.

Dit specifieke deel sluit aan bij de hiervoor beschreven algemene uitgangspunten en het

kwaliteitsbeheer systeem binnen de eisen zoals genoemd in bovengenoemd regeling van

MinEZ. Verder hebben we rekening gehouden met de beleidsregel uit 2005, het concept

toetsingskader en de leringen die we konden trekken uit de beoordeling en audit van het

KCD 2006-2012. We houden in deze uitwerking zoveel als mogelijk de volgorde aan van

de artikelen van de ministeriële regeling.

Belastingprognoses
De netten van 25 kV en hoger binnen het geografische gebied van ONS maken onderdeel

uit van de infrastructuur van ENECO-NetBeheer. Capaciteitsramingen en de eventuele

consequenties daarvan hebben we in het betreffende specifieke deel beschreven.

Uitbreidingsinvesteringen
In het investeringsplan van Netbeheerder ONS zijn alle uitbreidingsinvesteringen waarbij

de capaciteit van het net vergroot wordt opgenomen. De investeringen in het midden- en

laagspanningsnet zijn op basis van trends en specifieke nieuwbouwplannen

geëxtrapoleerd op de operationele plannen voor 2008-2009.

In veel gevallen zal bij een capaciteitsinvestering een oude kleine component vervangen

worden door een nieuwe grote component. Principieel is het mogelijk op basis van de

oude en nieuwe capaciteit een percentage “vervanging in de uitbreiding” te bepalen en

de kosten te verdelen. In de plannen en de meerjarenraming van de netbeheerder is deze

verdeling niet beschikbaar. In dit document is daarom aangesloten bij de bestaande

indeling en zijn uitbreidingen met vervanging bij uitbreidingsinvesteringen opgenomen.

Op basis van de activiteitenplannen van de netbeheerder en de eerder in het algemene

deel van het KCD genoemde indeling in clusters zijn de volgende matrices van

investeringen tot stand gekomen:
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Uitbreidingsinvestering

Vergeleken met het vorige KCD (2006 - 2012) zijn enkele uitgangspunten gewijzigd.

• "LS-overige" bestond in het vorige KCD uit LS-aansluitingen plus LS-kasten. Gekozen

is om deze twee categorieën niet meer bij elkaar op te tellen omdat het geen

vergelijkbare zaken zijn. In het huidige KCD is dit weer gesplitst weer gegeven.

• Met ingang van 01-02-2007 zijn er nieuwe aansluitcategorieën. Daardoor kan het

gebeuren dat aansluitingen die voor die datum een LS-aansluiting waren, nu in

een categorie voor MS-aansluitingen vallen.

• Enkele kentallen zijn enigszins aangepast op grond van opgedane ervaring.

Evaluatie capaciteit en knelpunten
Netbeheer ONS heeft geen transportnetten met een spanning van 25 kV of hoger, dus is

er geen evaluatie voor capaciteit en knelpunten.

Streefwaarden
Om de waarden vast te stellen die we nastreven als het gaat om de kwaliteit, gebruiken

we de statistische methode van trendanalyse. Daarmee bepalen we een trend vanuit de

waarden voor onderbrekingsfrequenties en storingsduur die we hebben gerealiseerd.

Deze trendwaarde vergelijken we met de trend zoals die in het vorige KCD was voorzien.

Uitgangspunt is dat we een dalende trend (verbetering) voortzetten aan de hand van het

huidige onderhouds- en vervangingsbeleid en bij een stijgende trend (verslechtering)

zoeken naar aanvullende maatregelen om de stijging af te vlakken. Welke maatregelen

dat zijn, bepalen we via een analyse van verbanden tussen falende componenten, soorten

storingen en hun aandeel in de betrouwbaarheid van de netten.

Clusters 2008 2009 2010 2011 2012

HS/TS

Kabels (km) 0 0 2 0 0

Lijnen (km) nvt nvt nvt nvt nvt

HS/TS-schakelvelden 0 0 0 0 0

Transformatoren 0 0 0 0 0

MS-schakelvelden 0 0 0 0 0

Overige systemen 0 0 0 0 0

MS

Kabels (km) 1 1 1 1 1

Middenspanning ruimtes 3 0 0 0 0

Schakel- en regelstations 0 0 0 0 0

Overige 1 1 1 1 1

LS

Kabels (km) 1 0 0 0 0

Laagspanningskasten 5 0 0 0 0

Aansluitingen 46 51 51 51 51
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Onderbrekingsfrequentie (in aantal onderbrekingen per jaar)
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Als nieuw Goed Voldoende Matig

HS-kabels 0% 0% 100% 0%

HS-lijnen nvt nvt nvt nvt

HS/TS-schakelvelden 0% 0% 100% 0%

Transformatoren 11% 0% 89% 0%

MS-schakelvelden 0% 0% 100% 0%

Overige 0% 50% 50% 0%

Kwaliteit van het netwerk
Op basis van de analyse van de onderhoudsgegevens hebben we een matrix gemaakt

van de technische toestand van de componenten.

Gelet op de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas, houdt de

beoordeling van de technische toestand rekening met de toekomstige belasting van

de componenten. Hierbij kijken we dan ook 15 jaar vooruit.

Per cluster wordt in percentages aangegeven hoeveel componenten momenteel een

bepaalde technische toestand hebben.

Kwalitatieve beoordeling

o Toestand • Netwijzigingen

Kabels

Geen wijzigingen.

HS/TS schakelvelden

Geen wijzigingen.

Transformatoren

o De nieuwe transformator is als nieuw (gereviseerd voor plaatsing)

• Er is 1 transformator geplaatst in verband met capaciteitsuitbreiding.

MS schakelvelden

Geen wijzigingen.

Overig

Geen wijzigingen.

Vervangingsinvesteringen
In dit plan hebben we de vervangingsinvesteringen voor de netten opgenomen. Het

betreft naast investeringen die op basis van kwaliteitsgronden noodzakelijk zijn ook

investeringen die op basis van persoonlijke veiligheid, milieumaatregelen of

omleggingen noodzakelijk zijn. Op basis van het activiteitenplan van de netbeheerder en

de eerder genoemde indeling in clusters zijn de volgende matrices van investeringen tot

stand gekomen:
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Vervangingsinvestering

Onderhoudsschema’s
In het onderhoudsplan worden alle onderhoudsactiviteiten opgenomen. Dit zijn

inspectiewerkzaamheden, eenmalige onderhoudswerkzaamheden, preventieve

onderhoudswerkzaamheden, en correctieve onderhoudswerkzaamheden. Dit betreft

evenzo de onderhoudsactiviteiten die op basis van de risicoanalyse nodig zijn evenals

de onderhoudsactiviteiten die op andere gronden noodzakelijk zijn. Bij het laatste

moet onder meer aan persoonlijke veiligheid van medewerkers en derden en aan

milieumaatregelen gedacht worden.

In het onderhoudsplan worden de onderhoudsacties in aantallen en kosten beschreven.

De onderhoudskosten zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage.

Voor meer informatie over de werkzaamheden verwijzen we naar de procedures en

analyses in het algemene deel.

Van Netbeheerder ONS zijn nog geen plannen en matrices van eerder genoemde indeling

in clusters van onderhoudsactiviteiten samengesteld.

Evaluatie ten opzichte van het vorige KCD
Algemeen geldt de volgende evaluatie.

Belastingprognose

Grote afwijkingen ontstaan met name door niet voorzien nieuwe klanten en afwijkingen

in de veronderstelde ontwikkelingssnelheid van bedrijfsterreinen. Door extra aandacht

middels de oprichting van een speciale afdeling areamanagement wordt een verbetering

van het inzicht in deze ontwikkelingen verwacht.

Aan de kant van de belastingenmetingen ontstaan afwijkingen door tijdelijke

omschakelingen in verband met werkzaamheden. Met een in 2008 te realiseren nieuw

historisch informatie systeem zullen de belastingmetingen herleidbaar zijn naar de

normale bedrijfssituatie, waardoor de kwaliteit van de metingen verbetert. De geplande

vervangingen van secundaire systemen in schakel- en verdeelstations zullen ertoe leiden

dat ook meer en betere gegevens beschikbaar komen.
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2008 2009 2010 2011 2012

HS/TS

Kabels (km) 0 0* 0 0* 0 0* 0 0* 0 0*

Lijnen (km) nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

HS/TS-schakelvelden 0 0* 0 0* 0 0* 0 0* 0 0*

Transformatoren 0 0* 0 0* 0 0* 0 0* 0 0*

MS-schakelvelden 0 0* 0 0* 0 0* 0 0* 0 0*

Overige systemen 0 0* 0 0* 0 0* 0 0* 0 0*

MS

Kabels (km) 2 2 2 2 2

Middenspanning ruimtes 5 5 5 5 5

Schakel- en regelstations 1 1 1 1 1

Overige

LS

Kabels(km) 1 1 1 1 1

Laagspanningskasten 20 20 20 20 20

Huisaansluiting 250 250 250 250 250
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Knelpunten

De doorlooptijd van projecten is langer geworden door levertijd van materialen.

Daarnaast vergt is het realiseren van aanvragen en het verkrijgen van vergunningen veel

meer tijd te vergen dan bij het inschatten van de doorlooptijd van projecten verwacht

werd. Dit heeft geleid tot het, zoals in de evaluatie per netbeheerder blijkt, toenemen

van het aantal nog niet opgeloste capaciteitsknelpunten. De risico’s voor niet tijdig

opgeloste capaciteitsknelpunten worden beheerst door parate omschakelprogramma’s en

tijdelijke maatregelen in het netwerk zoals omschakeling van belasting en contractering

opwekvermogen.

Voor nieuwe toekomstige capaciteitsknelpunten wordt in de planfase een grotere

doorlooptijd opgenomen dan voorheen.

Voor materialen voor aansluitingen die niet 100% uniek zijn voor een individueel geval,

wordt het voorraadbeheer aangepast. Daarnaast wordt bekeken of het bestelmoment

van materialen zonder te groot risico kan plaatsvinden voordat de klant voor akkoord

tekent.

Streefwaarden

Daar waar de trendanalyse ten opzichte van de in het vorige KCD aangegeven trend een

verslechtering aangeeft zijn bij de netbeheerder specifieke evaluatie de maatregelen

vermeld om deze trend af te vlakken.

Kwaliteit van het netwerk

In een aantal gevallen is gebleken dat de resultaten van inspecties en onderhoud niet

hebben geleid tot effectieve acties. Dit had tot gevolg dat een aantal extra

onderhoudsacties, dan wel extra vervangingen, noodzakelijk bleek.

Uitbreiding van het diagnosebeleid, wijziging van het inspectiebeleid en nader

onderzoek naar de toekomstige onderhoudbaarheid van componenten door fabrikanten

heeft ertoe geleid dat een aantal componenten eerder vervangen zullen moeten worden

dan in het vorige KCD 2006-2012 voorzien werd. Er hebben dus verschuivingen van de

categorie goed naar voldoende en van voldoende naar matig plaatsgevonden in het

nieuwe KCD.

Netbeheerder ONS

Voor Netbeheerder ONS zijn geen bijzonderheden te melden ten opzichte van het vorige

KCD.
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Colofon
Dit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument is een uitgave van ENECO NetBeheer.
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