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‘Stedin is er voor mij en regelt het goed en verrassend gemakkelijk’. Dat is onze
belofte aan de klant en vormt de basis van ons werken en denken. Dit Kwaliteits- en
Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 van Stedin draagt daar aan bij. Het verschaft
toezichthouders en overige stakeholders inzicht in de kwaliteit, capaciteit en
veiligheid van de elektriciteitsnetten in ons voorzieningsgebied.

Met veel passie werken we aan onze belangrijkste taak: het aanleggen, beheren en onderhouden van de

energievoorziening. Een grote verantwoordelijkheid die we al jaren naar tevredenheid uitvoeren. Wij

behoren tot de top vijf netbeheerders in de wereld met een zeer betrouwbare energievoorziening. Daar

zijn we trots op, en dat willen we natuurlijk graag zo houden.  

Om dat voor elkaar te krijgen houden we de kwaliteit, capaciteit en veiligheid van onze

elektriciteitsnetten continu op peil. In dit document geven we aan hoe we dat de afgelopen jaren hebben

gedaan, op dit moment doen en de komende jaren gaan doen. Daarnaast geven we in dit document onze

visie op de ontwikkeling van de elektriciteitsnetten in de verdere toekomst. We schetsen daarvoor drie

mogelijke scenario’s waarbij we voldoende ruimte houden om op veranderingen in te kunnen spelen.

In die scenario’s zijn de duurzame ontwikkelingen voor komende jaren verwerkt. De directe gevolgen

voor onze netten zijn in dit document beschreven. Concreet voor de jaren 2014-2016, globaler voor de

jaren daarna. Tot slot kijken we vooruit naar ontwikkelingen die pas na 2020 de netten raken, maar

wellicht al eerder om investeringen vragen. Bijvoorbeeld in de vorm van meer intelligentie in de netten,

zwaardere standaarden bij de aanleg van het net of hogere vervangingstempo’s. We zijn ervan overtuigd

dat dit allemaal bijdraagt aan het waarmaken van onze klantbelofte, nu en in de toekomst.

Nancy Kabalt-Groot

Directeur Stedin

VOORWOORD
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Hieronder vindt u per hoofdstuk een samenvatting van dit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument.

Hoofdstuk 1: Missie, visie en strategie
De primaire verantwoordelijkheid van Stedin is het uitvoeren van de wettelijke beheertaken die wij

hebben voor de gas- en elektriciteitsnetwerken in ons verzorgingsgebied met daarin drie van de vier

grote steden in Nederland en de Rotterdamse haven. Onze missie is ‘Altijd energie voor onze klanten,

vandaag en morgen. Simpel, betaalbaar en duurzaam’. Wij toetsen onze werkzaamheden aan de

bedrijfswaarden veiligheid, kwaliteit, financieel, wet- en regelgeving en imago. Zo werken wij derhalve

continu aan de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van ons gas- en elektriciteitsnet. Om de huidige

kwaliteit van het energienet ook in de toekomst te waarborgen, werkt Stedin aan een

strategievernieuwing ‘Intelligent Netbeheer’. Dit moet garanderen dat de netten ook in het toekomst op

een hoogwaardig kwaliteitsniveau blijven functioneren en de veranderingen in de energiesector kunnen

faciliteren.

Hoofdstuk 2: Kwaliteitsbeheersingssysteem
Het Stedin Management Systeem richt zich op het beheersen van risico’s en is gebaseerd op de Plan-Do-

Check-Act-cyclus: plannen – uitvoeren – controleren – bijsturen. Stedin is vanaf 2009 gecertificeerd

onder PAS 55 en vanaf 2010 onder NTA 8120 en voldoet daarmee aan de internationale normen voor

deze cyclus. Het kwaliteitsbeheersingssysteem is een onderdeel van het Stedin Management Systeem en

vereist dat alle gegevens die wij tijdens onze planningscyclus produceren, worden opgeslagen.

Risicogebaseerd netbeheer staat hierbij centraal. Dit houdt in dat de prioriteit van de investeringen is

gebaseerd op risicoafwegingen. Deze risico’s worden gewogen aan de hand van onze bedrijfswaarden.

Een belangrijke stap die Stedin in 2012 heeft gezet is de ontwikkeling van risicoclusters, waarbij de

asset-gerelateerde risico’s zijn ingedeeld op basis van het spannings- of drukniveau en het type asset,

bijvoorbeeld ‘MS-kabels’ of ‘Conditie LD Hoofdleiding Grijs Gietijzer’. Risicoclusters zorgen ervoor dat er

een integraal risicobeeld ontstaat over de gehele populatie assets en dat de risico’s tussen

assetpopulaties onderling beter afgewogen kunnen worden. Op deze manier ontstaat er een

totaaloverzicht van de risico’s in het energienet en bevordert dit het inzicht en de voorspelbaarheid van

de benodigde investeringen. De risico’s die Asset Management identificeert worden opgenomen in het

Totale Risico Plan.

Dit KCD beschrijft de resultaten van onze kernprocessen, waarbij de cyclus er als volgt uitziet:

SAMENVATTING
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Figuur 1: Schematische weergave van twee PDCA-cycli, die op verschillende niveaus in elkaar grijpen.
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Hoofdstuk 3: Kwaliteit
De prestatie van het elektriciteitsnet wordt onder andere gemeten aan de hand landelijke

kwaliteitsindicatoren. Uit deze metingen is gebleken dat we in 2012 onze streefcijfers niet hebben

gehaald (zie Figuur 2). In 2012 hebben er in het elektriciteitsnet van Stedin drie grote incidenten

voorgedaan die fors hebben bijgedragen aan de totale uitvalduur. Stedin heeft naar aanleiding van deze

incidenten verscheidene maatregelen genomen. Ook is uit onderzoek gebleken dat het huidige

kwaliteitsverbeteringstraject in het gebied de Ronde Venen tot onvoldoende resultaat heeft geleid. Op

basis van dit onderzoek wordt nu een 2e fase van grootschalige vervangingen gestart om de kwaliteit

verder te verbeteren. In andere gebieden, zoals op Goeree-Overflakkee blijken onze maatregelen

bijzonder effectief.
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Naast de kwaliteitsindicatoren monitort Stedin jaarlijks de toestand van componenten op basis van

bijvoorbeeld inspectie-, asset- en storingsgegevens. Hieruit is onder andere gebleken dat de toestand

van HS-transformatoren is verbeterd door de voortgang van het revisieprogramma. Ook is uit een

verbeterde analyse gebleken dat de kwaliteit van LS-kabels iets minder is dan voorheen werd

aangenomen. De toestand is enigszins naar beneden is bijgesteld.

Figuur 2: Ontwikkeling jaarlijkse uitvalduur voor LS-klanten.
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Om de kwaliteit van onze netten op te waarborgen, de risico’s te beheersen en optimaal toegerust te zijn

op de toekomst, investeren wij aanzienlijk in onze netten (zie Figuur 3). De stijging in de

vervangingsinvesteringen wordt voornamelijk veroorzaakt door een lichte stijging in de ‘Replacement’-

investeringen, oftewel vervangingen als gevolg van kwaliteitsverbetering.

Figuur 3: Overzicht van de geplande vervangingsinvesteringen voor de jaren 2014 t/m 2016.
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RISICO’S
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat in 2012 de methodiek met risicoclusters is ontwikkeld om het

risicoproces en de voorspelbaarheid van de investeringen die daaraan ten grondslag liggen te

verbeteren. Ook is het beoordelingsproces om tot de belangrijkste risico’s verbeterd en aangescherpt.

Het gevolg is dat de belangrijkste risico’s die in dit KCD zijn opgenomen kunnen verschillen met de

8



risico’s die in het vorige KCD zijn opgenomen. Zo is ‘Uitval van MS netten’ (KCD 2011) opgesplitst in

risicoclusters als MS-moffen, MS-kabels, MS-eindsluitingen, MS installaties distributie, et cetera en is

zodoende het risicocluster MS-kabels als een van de belangrijkste risico’s aangewezen. De belangrijkste

risico’s die Stedin ziet voor de transportdienst zijn:

1. MS-kabels: Uitval van MS-kabels (spanningsniveaus 1kV tot en met 23kV) zorgt voor een grote

bijdrage aan de totale uitvalduur van het elektriciteitsnet van Stedin. Om het risico van uitval van

MS-kabels te mitigeren intensiveren wij bijvoorbeeld de vervanging van kabels in storingsgevoelige

gebieden. Ook wordt er ingezet op netintelligentie om storingen sneller te kunnen lokaliseren.

Daarnaast ontplooit Stedin ook enkele nieuwe concepten, zoals het ‘Self Healing Grid’ om de

storingsduur te verlagen.

2. Graafwerkzaamheden E: Een fors gedeelte van het aantal storingen waar Stedin jaarlijks mee te

maken krijgt wordt veroorzaakt door graafwerkzaamheden. Er lopen verscheidene initiatieven om

dit risico te verlagen, bijvoorbeeld: Het verbeteren van assetregistratie in de

bedrijfsmiddelenregisters en het optimaliseren van de beveiligingsconcepten om de impact van een

eventuele uitval te verkleinen. Daarnaast zoekt Stedin actief de samenwerking met gemeenten en

nutspartijen om werkzaamheden op elkaar af te stemmen.

3. Openbare verlichting: Het risico van de openbare verlichting bestaat uit twee elementen, namelijk de

uitval en veiligheid van OV-masten. Bij veiligheid moet men denken aan de kans dat een OV-mast

onder spanning komt te staan bij een storing in de OV-mast. Om de uitval te reduceren richten wij

ons bijvoorbeeld op het sneller oplossen van een storing, het inzichtelijk maken van

aandachtgebieden om gerichte oplossingen uit te kunnen werken. Voor de veiligheid werken we

onder meer aan een pilot met dubbel geïsoleerde aansluitingen en onderzoeken we de toestand van

oude aansluitkabels.

4. Slimme distributienetten: Door de toenemende afhankelijkheid van energie is de omgeving steeds

kritischer ten aanzien van storingen. Om de storingsduur te verlagen wordt netintelligentie en

automatisering steeds belangrijker. Stedin werkt aan de verdere uitrol van stationsautomatisering,

pilots als het Self Healing Grid en participeert in (inter)nationale werkgroepen waarin de

ontwikkelingen nauwlettend in de gaten worden gehouden.

2020-2030
De komende periode zal de energievoorziening in Nederland behoorlijk veranderen. Daarom heeft Stedin

naast de prestatiefactoren van het huidige energienet extra doelstellingen opgesteld aan de hand van de

strategievernieuwing ‘Intelligent Netbeheer’. Via de kaderbrief stelt Stedin extra eisen aan de huidige

netten, bijvoorbeeld de implementatie van extra netintelligentie (zie risico ‘slimme distributienetten’).

Hoofdstuk 4: Veiligheid
Stedin is bij het gebruik van en werkzaamheden aan het energienet verantwoordelijk voor de veiligheid

van haar omgeving, werknemers en personeel van derden. Wij geven hier invulling aan door

preventieve maatregelen te nemen, maar ook door adequaat te handelen indien een onveilige situatie of

een incident zich voordoet. Onder preventieve maatregelen verstaan we bijvoorbeeld veilig werken

(VIAG/BEI) en onderhouds-, inspectie- en vervangingsmaatregelen van assets. Voor noodsituaties heeft

Stedin een bedrijfshulpverlenersorganisatie (BHV) en een crisismanagementorganisatie, zoals uitgewerkt

in het crisismanagementplan (CMP).
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Stedin onderscheidt twee risicomanagementprocessen. Enerzijds het Stedin-brede risicomanagement

(gebaseerd op COSO ERM) en anderzijds assetrisicomanagement (gebaseerd op PAS 55/NTA 8120). De

(veiligheids)risico’s die bij Asset Management worden geïdentificeerd worden opgenomen in het Totale

Risico Plan. Dit plan dient als input voor het Stedin-brede risicoproces. De belangrijkste

veiligheidsrisico’s die worden onderkend zijn voornamelijk van toepassing op het gasnet. Deze risico’s

staan hieronder beschreven.

VEILIGHEIDSRISICO’S
1. Conditie LD hoofdleidingen Grijs Gietijzer: Stedin werkt aan een 20-jarig vervangingsprogramma

waarbij alle gasleidingen van brosse materialen worden vervangen.

2. Conditie PGA algemeen: Stedin vervangt jaarlijks primaire gasaansluitingen waarvan de conditie niet

meer toereikend is. Naast de vervangingen zet Stedin jaarlijks ongeveer 3.500 veiligheidsinspecties

uit waarbij steekproefsgewijs de toestand van primaire gasaansluitingen worden gecontroleerd.

3. Kwaliteit van de Asset informatie: Bij onvolledige of onjuiste asset informatie kunnen verkeerde

beslissingen worden genomen. Hiervoor heeft Stedin vanaf begin 2013 een datakwaliteitsmeting

ingericht. In samenwerking met KPMG en Netbeheer Nederland wordt een methodiek uitgewerkt om

naast de vulling ook de kwaliteit van de data te meten.

4. Informatievoorziening voor het O&I proces: Bij onvolledige of onjuiste informatie omtrent het

onderhoud van assets kunnen verkeerde beslissingen worden genomen. Er is een project opgezet

om de informatievoorziening in het onderhoud- en inspectieproces te verbeteren.

5. Werkzaamheden Derden HD Hoofdleiding bros: Stedin werkt aan een 20-jarig

vervangingsprogramma waarbij alle gasleidingen van brosse materialen worden vervangen.

Daarnaast zetten wij ons actief in voor de nauwe samenwerking met gemeenten en andere

nutspartijen om werkzaamheden op elkaar af te stemmen.

6. Werkzaamheden Derden PGA algemeen: Wij zetten ons actief in voor de nauwe samenwerking met

gemeenten en andere nutspartijen om werkzaamheden op elkaar af te stemmen.

Hoofdstuk 5: Capaciteit
Stedin monitort jaarlijks de capaciteit in de hoogspanningsnetten. Daarnaast wordt met de opkomst van

de decentrale energieproductie (door bijvoorbeeld zonnepanelen) en de verdere elektrificatie van de

samenleving het steeds belangrijker om de capaciteit in de middenspanningsnetten te monitoren. In dit

KCD hebben wij voor het eerst ook een stuk over de capaciteitsrisico’s in het middenspanningsnet

opgenomen. De capaciteitsontwikkeling en risico’s worden bepaald aan de hand van drie scenario’s.

Deze worden hieronder beschreven.

SCENARIO’S

Scenario 1:

In dit scenario wordt uitgegaan van een krimpende economie. Het investeringsklimaat verbetert pas na

2017. De vraag naar energie neemt hierbij af en het tempo van verduurzaming is vergelijkbaar met het

huidige tempo. Het tempo van de installatie van zonnepanelen blijft gelijk aan dat van 2012 en de

implementatie van innovatieve oplossingen zoals warmtepompen en warmtevoorzieningen via

geothermie vindt beperkt plaats. Het aantal elektrische auto’s stijgt beperkt. De overheidsdoelstelling

14% duurzame energie in 2020 wordt niet gehaald. Bij de capaciteitsberekeningen wordt rekening

gehouden met een negatief accres van 1,5%.
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Scenario 2:

In dit scenario wordt uitgegaan van een beperkte tot geen economische groei. Er is een beperkte

productiegroei. Het investeringsklimaat verbetert langzaam en pas in 2015 wordt verwacht dat het

investeringsniveau op het niveau van 2008 ligt. De installatie van zonnepanelen neemt toe en er is weer

financiële ruimte voor implementatie van innovatieve oplossingen zoals warmtepompen en

warmtevoorzieningen via geothermie. Het aantal elektrische auto’s is in 2020 circa 100.000 waarvan

circa 33.000 binnen het gebied van Stedin. De overheidsdoelstelling 14% duurzame energie in 2020

wordt nagenoeg gehaald. Bij de capaciteitsberekeningen wordt rekening gehouden met een accres van

0%.

Scenario 3:

In dit scenario wordt uitgegaan van een gematigde economische groei. Na 2015 verbetert het

investeringsklimaat significant en de huizengroei neemt gestaag toe. De vraag naar energie stijgt. De

installatie van zonnepanelen neemt sterk toe en er is weer financiële ruimte voor implementatie van

innovatieve oplossingen zoals warmtepompen en warmtevoorzieningen via geothermie. Het aantal

elektrische auto’s is in 2020 circa 400.000 waarvan circa 133.000 binnen het gebied van Stedin. De

overheidsdoelstelling 14% duurzame energie in 2020 wordt zonder problemen gehaald. Bij de

capaciteitsberekeningen wordt rekening gehouden met een accres van 1,5%.

MEEST WAARSCHIJNLIJKE SCENARIO
De capaciteitsberekeningen zijn gebaseerd op het meest waarschijnlijke scenario, scenario 2. Hierbij

houden we rekening met een accres van 0% en dat de overheidsdoelstelling 14% duurzame energie in

2020 nagenoeg wordt gehaald.

CAPACITEITSRISICO’S
Op basis van het meest waarschijnlijke scenario ontstaan er tussen 2014 en 2023 in het gebied van

Stedin 15 capaciteitsknelpunten. Hiervan vinden er 11 in 2014 plaats. De knelpunten zijn in ons

risicomodel nader beschouwd en de knelpunten die naar aanleiding hiervan nog geen risico vormen

worden gemonitord.

Snelle ontwikkelingen Europoort
De autonome groei is goed te monitoren. Echter, door klantaansluitingen kunnen ontwikkelingen ineens

snel gaan. Lange tijd is onduidelijk geweest in hoeverre een aantal mogelijke klantuitbreidingen op

station Europoort daadwerkelijk doorgang zouden vinden. Nu blijkt een aantal aanvragen doorgang te

vinden en is het totaal te leveren vermogen groter dan aanvankelijk is ingeschat. Binnen Stedin wordt

een variantenstudie uitgevoerd, om te bepalen wat de meest optimale mogelijkheid is om aan de

klantaanvragen te voldoen.

Naast deze capaciteitsrisico’s op hoogspanningsniveau kunnen er ook lokale capaciteitsrisico’s ontstaan

in het MS/LS-net door decentrale opwek van energie en de verdere elektrificatie van de samenleving.

Hierdoor wordt het steeds belangrijker om ook op lagere spanningsniveaus de capaciteit in het net in de

gaten te houden. Uit studies die Stedin in samenwerking met Movares heeft uitgevoerd is gebleken dat er

van de meerdere tienduizenden MS-kabelverbindingen en MS-distributietransformatoren er slechts

enkelen vervangen moeten worden vanwege het capaciteitsrisico. Vooralsnog blijkt het risico in de MS-

netten dus mee te vallen.
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Om de energievraag nu en in de toekomst te kunnen faciliteren investeert Stedin jaarlijks in

uitbreidingen in het net.

Figuur 4: Overzicht geplande uitbreidingsinvesteringen voor de jaren 2014 t/m 2016.
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VERZORGINGSGEBIED ELEKTRICITEIT
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Stedin is als netbeheerder verantwoordelijk voor een veilig en betrouwbaar transport van elektriciteit
en gas. Stedin zorgt voor het transport van gas en elektriciteit in de Randstad naar bijna twee miljoen
particuliere, zakelijke en overheidsklanten.

De missie van Stedin is:

“Altijd energie voor onze klanten, vandaag en morgen. Simpel, betaalbaar en duurzaam.”

Met altijd energie voor onze klanten bedoelen we dat wij ervoor zorgen dat onze klanten altijd over

energie kunnen beschikken. Maar het betekent ook dat de medewerkers van Stedin altijd energie

hebben voor onze klant. We staan altijd klaar om te luisteren, te helpen of te adviseren.

Uiteraard zorgen we ervoor dat onze dienstverlening simpel, betaalbaar en duurzaam is. Wij willen het

eenvoudig en makkelijk houden voor onze klant, simpel dus. Betaalbaar vinden we ook belangrijk. We

willen er graag aan bijdragen dat iedereen energie kan blijven betalen. Dat maakt ook deel uit van onze

maatschappelijke functie. Tot slot streven we continu naar duurzaamheid en duurzame kwaliteit in onze

producten en diensten. Als onderdeel van de Eneco Groep staat duurzaam ook bij ons hoog in het

vaandel.

Hierbij heeft Stedin deze visie op de toekomst:

De wereld van energie wordt steeds complexer. Mensen en bedrijven worden steeds meer afhankelijk

van energie in hun dagelijks handelen. Stakeholders en klanten worden veeleisender en met de

schaarser wordende grondstoffen is de duurzame weg de enige weg die ervoor zorgt dat er altijd

energie blijft voor iedereen.

Op basis van deze toekomstvisie is onze ambitie voor 2020: Onze klanten zijn fan van Stedin omdat wij

hen attent behandelen en vooruitstrevend zijn in onze dienstverlening en duurzaamheid. Daar werken

we hard aan door onze belofte aan de klant waar te maken: Stedin is er voor mij en regelt het goed en

verrassend gemakkelijk.

1 MISSIE, VISIE EN STRATEGIE
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1.1 STRATEGIEËN

Er zijn vijf strategieën waarlangs Stedin werkt aan het invullen van haar missie en het bereiken van haar

2020 doel: 

1. Klantinzicht: Stedin ketenprocessen zijn klantgericht door de belangrijkste

stappen in deze ketens aan te scherpen vanuit diepgaand klantinzicht.

Met ’diepgaand klantinzicht’ bedoelen wij dat we begrijpen wat de klant van ons

verwacht ten aanzien van de producten en diensten die hij afneemt en de

contactmomenten die hij met ons heeft.

2. Ketensturing: Efficiënte en klantgerichte primaire ketens door attente, slimme

ketensturing. Met ketensturing wordt een betere samenwerking over de

afdelingen heen bereikt om de verwachtingen van de klant efficiënt in te kunnen

vullen.

3. Stedin Koers: Medewerkers van Stedin handelen en denken vanzelfsprekend

in lijn met de Stedin Koers door te blijven inspireren via aansprekend

leiderschap en kaders.

4. Vernieuwing: Stedin beschikt over het vermogen in te spelen op de steeds

veranderende klantbehoefte door slimme en excellente productontwikkeling.

5. Efficiënte bedrijfsvoering: Attente, zorgeloze operatie door, denkend vanuit de

klant, continu te verbeteren op veiligheid, voorspelbaarheid en efficiëntie. Dit

vormt de ‘license to operate’ voor Stedin.

1 MISSIE, VISIE EN STRATEGIE - 1.1 STRATEGIEËN
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1.2 STEDIN INTELLIGENT NETBEHEER

De strategievernieuwing krijgt vorm binnen Stedin onder de noemer Intelligent Netbeheer. Stedin
wordt de komende jaren geconfronteerd met enorme veranderingen in de energiesector. De
energietransitie en de realisatie van de 20/20/20-doelstellingen betekenen dat opwekking uit
duurzame bronnen zoals zon en wind, decentraal gaat doorzetten; de consument wordt ook
producent. Tevens zal, als gevolg van een verdere elektrificatie van de samenleving, denk aan
elektrisch vervoer, de behoefte aan elektriciteit aanzienlijk toenemen. Introductie van ICT-
technologie in onze energie infrastructuren biedt nieuwe mogelijkheden om onze dienstverlening
(transporteren van energie) nog meer op onze klanten af te stemmen en de kwaliteit en efficiency te
verbeteren.

Voor Stedin is Intelligent Netbeheer (IN) het overkoepelende geheel waarbinnen intelligente netten, de

klantinteractie, nieuwe proposities en de bijbehorende aanpassing van processen, systemen en het

werken binnen Stedin, samenkomen.

“Net 2.0” en “Duurzaam” zijn daarbij de fundamentele business drivers achter het intelligente netbeheer

van Stedin en deze drivers zijn daarmee het vertrekpunt voor de roadmap en al onze plannen:

• Net 2.0: Bestaande bedrijfsvoering: “Sneller, goedkoper met betere dienstverlening”.

• Duurzaam: Faciliteren van de omgeving: “Het mogelijk maken van de energietransitie”.

Wij zijn van mening dat de vraag die invoering van intelligente netten noodzakelijk maakt, een

evolutionair karakter heeft, met een per locatie verschillende inhoud en snelheid. Dit vraagt daarom om

goed inzicht in en interactie met onze omgeving (marktmonitoring/gebiedsplanning) en een flexibel

lokaal georiënteerd ontwerpproces (duurzaam netontwerp).

De scenario’s die aan de basis liggen van dit KCD geven weer hoe duurzame ontwikkelingen de

komende jaren plaats kunnen gaan vinden. Daar waar dit directe gevolgen heeft voor de netten is dat in

dit KCD beschreven. Daarnaast zal worden ingegaan op hoe Stedin aankijkt tegen ontwikkelingen die pas

na 2020 de netten gaan raken, maar wellicht al eerder om investeringen vragen  in de vorm van meer

intelligentie in de netten, zwaardere standaarden bij aanleg van het net en hogere vervangingstempo’s.

1.3 BEDRIJFSWAARDEN

De basis voor risicogebaseerd netbeheer wordt gevormd door het bedrijfswaardenmodel. Het
bedrijfswaardenmodel bestaat uit vijf bedrijfswaarden: veiligheid, kwaliteit, financiële prestatie, wet-
en regelgeving en imago. Deze waarden heeft de directie vastgesteld op basis van een
stakeholderanalyse.

Bij het prioriteren van onze werkzaamheden en om onze doelen te behalen, hanteren wij een risicomatrix

waarin de bedrijfswaarden zijn verwerkt. Met de risicomatrix stellen wij vast hoeveel risico een

gebeurtenis op kan leveren op basis van de kans dat deze zich voordoet en het effect dat hierbij optreedt

ten aanzien van de bedrijfswaarden.

1 MISSIE, VISIE EN STRATEGIE - 1.2 STEDIN INTELLIGENT NETBEHEER
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We hanteren de volgende bedrijfswaarden:

VEILIGHEID
Risico's worden beoordeeld op de bedrijfswaarde Veiligheid om te bepalen in welke mate een risico een

bedreiging is voor onze doelstelling om veiligheidsrisico's voor derden en voor eigen personeel t.g.v. de

aanwezigheid van of het werken aan onze netten zo veel mogelijk te beperken.

KWALITEIT
Risico's worden beoordeeld op de bedrijfswaarde Kwaliteit om te bepalen in welke mate een risico een

bedreiging is voor onze doelstelling om de kwaliteit en (lever)betrouwbaarheid van onze producten en

diensten te laten voldoen aan de eisen van onze klanten.

FINANCIËLE PRESTATIE
Risico's worden beoordeeld op de bedrijfswaarde Financiële prestatie om te bepalen in welke mate een

risico een bedreiging is voor onze financiële doelstellingen.

WET- & REGELGEVING
Risico's worden beoordeeld op de bedrijfswaarde Wet- en regelgeving om te bepalen in welke mate een

risico een bedreiging is voor onze doelstelling om onze werkzaamheden uit te voeren in

overeenstemming met alle geldende wet- en regelgeving.

IMAGO
Risico's worden beoordeeld op de bedrijfswaarde Imago om te bepalen in welke mate een risico een

negatieve impact heeft op het imago van Stedin.

1.4 ORGANISATIE

Stedin bestaat uit drie verschillende juridische en operationele entiteiten: Stedin Netbeheer, Stedin
Meetbedrijf en Stedin Diensten.

In Stedin Netbeheer zijn de netactiviteiten ondergebracht, Stedin Meetbedrijf is actief op het gebied van

energiemeters en Stedin Diensten omvat de activiteiten die wij in het vrije domein aanbieden. Wanneer in

dit document wordt gesproken over Stedin staat dit voor Stedin Netbeheer.

Stedin, gevestigd te Rotterdam, is een 100% dochteronderneming van Eneco Holding N.V. en staat onder

toezicht van een eigen Raad van Commissarissen.

1 MISSIE, VISIE EN STRATEGIE - 1.4 ORGANISATIE
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ONDERDEEL VAN HET STEDIN MANAGEMENT SYSTEEM

Stedin heeft een integraal managementsysteem1)ontwikkeld met als doel in de
procesuitvoering te borgen dat Stedin voldoet aan de eisen die aan haar worden
gesteld. Hier zijn onder andere het kwaliteitsbeheersings- (KBS) en het
veiligheidsmanagementsysteem (VMS) in verweven. In dit hoofdstuk komt de
algemene beschrijving van het managementsysteem aan bod, waarna in de
hoofdstukken kwaliteit, veiligheid en capaciteit de werking van het systeem verder in
de praktijk wordt uitgelegd aan de hand van de Demingcirkel (Plan-Do-Check-Act).

In Figuur 5 is de opzet van het managementsysteem weergegeven.

Figuur 5: Het Stedin Management Systeem.

Stedin eisen

Besturen

Ondersteunen

NORMENKADER

Wet- en regelgeving Beleid, richtlijnen
Management 

systeem normen

Input OutputAansluiten

Input Transport Output

Input Netgedreven Output

Input Functieherstel Output

1) Managementsysteem: het geheel van samenhangende elementen dat wordt gebruikt om het beleid en de doelstellingen vast te stellen en

deze doelstellingen te halen. Een managementsysteem omvat organisatiestructuur, planningsactiviteiten, verantwoordelijkheden,

werkwijzen, procedures, processen, middelen, criteria en specificaties.

2 KWALITEITSBEHEERSINGSSYSTEEM
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De kern van het managementsysteem zijn de bedrijfsprocessen. Hierin onderkent Stedin drie typen,

namelijk primaire, ondersteunende en besturende processen:

1. Primaire processen: de processen waarmee we producten en/of diensten aan klanten en andere

belanghebbenden leveren. Deze processen zijn ondergebracht in vier ketens:

• Aansluiten: Deze keten richt zich op het fysiek aansluiten van locaties op het transportnet in

opdracht en naar de wensen van energie-afnemers en -producenten.

• Transport: De activiteiten in deze keten zijn gericht op het continu en per aansluiting

administratief in overeenstemming brengen van de capaciteit van de aansluiting, de contractuele

relatie met de energieafnemer en het verbruik per tijdseenheid. De wijze waarop dat gebeurt,

wordt mede bepaald door het vigerende marktmodel.

• Netgedreven: Door continue bewaking van het elektriciteits- en gasnet op kwaliteit en

(voldoende) capaciteit worden netrisico's gedetecteerd en vertaald in mitigerende maatregelen.

Dit leidt, na onder andere een risicobeoordeling, tot het uitvoeren van planmatig onderhoud aan

het net en het plannen/realiseren van uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in het net.

• Functieherstel: Storingen in het energietransport die zijn gedetecteerd of gemeld, worden snel,

veilig en doelmatig hersteld conform de vigerende technische eisen.

2. Ondersteunende processen: de processen die de primaire processen ondersteunen.

3. Besturende processen: de processen die de organisatie en de uitvoering besturen, zoals de

beleidsvorming en de planning- en controlcyclus.

Het Stedin Management Systeem is beschreven in de volgende onderdelen:

• normenkader, hierin zijn alle eisen opgenomen;

• processchema’s en –beschrijvingen;

• procesdocumentatie, zoals werkinstructies;

• procesondersteunende documentatie, bijvoorbeeld de documenten in het Handboek Techniek Stedin.

Bij de uitvoering van processen zijn de eisen van Stedin leidend. Dit zijn eisen voortkomend uit wet- en

regelgeving, managementsysteemnormen en eigen beleid. Binnen Stedin werken we met meerdere

normen: ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, PAS 55-01:2008, NTA 8120:2009 en VCA 2008. Elke

managementsysteemnorm geeft een ander perspectief op het managementsysteem. ISO 9001 heeft een

klantperspectief: krijgt de klant wat is besteld? OHSAS 18001 en VCA hebben een mensperspectief: gaan

de medewerker en derden die voor Stedin werken weer gezond naar huis? PAS 55 en NTA 8120 hebben

een assetperspectief: zetten we de juiste assets in om onze diensten te kunnen leveren?

Wat de normen gemeenschappelijk hebben is het doorlopen van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act)

om strategische doelstellingen te realiseren, continu te verbeteren, processen te beheersen en

wijzigingen beheerst door te voeren.

Het Stedin Management Systeem is gecertificeerd op basis van de hierboven genoemde normen. VCA

vanaf 2005, ISO 9001 en OHSAS 18001 vanaf 2005, PAS 55 vanaf 2009 en NTA 8120 vanaf 2010. Met de

certificering kunnen we aan belanghebbenden aantonen dat we voldoen aan normen en het geeft ons

een interne drijfveer om onze processen goed te organiseren. De interne en externe audits geven ons

informatie over de procesuitvoering en onze verbeterpunten.
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In dit hoofdstuk gaan we wat dieper in op de NTA 8120 certificering omdat deze norm aansluit bij de MR

Kwaliteit2). De NTA 8120-certificering is voor Stedin met name van belang vanwege de richtlijnen over het

ontwikkelen, implementeren en in stand houden van een managementsysteem voor de veiligheid,

kwaliteit en capaciteit van de gas- en elektriciteitsnetwerken. Met de certificering volgens de NTA 8120

voldoen we dan ook aan de wettelijke eisen voor een veiligheidsmanagementsysteem en een

kwaliteitsbeheersingssysteem. 

De NTA 8120 is gebaseerd op de internationaal erkende standaard PAS 55 en is specifiek bedoeld voor

beheerders van gas- en elektriciteitsnetwerken. De norm bestaat naast algemene eisen uit vier

hoofdonderdelen:

1. Beleid en plannen; hierin zijn de eisen met betrekking tot strategie, beleidsformulering,

doelstellingen en plannen opgenomen.

2. Procesbeheersing; hierin zijn de eisen opgenomen gerelateerd aan procesuitvoering, bijvoorbeeld

het identificeren van eisen, risicomanagement, uitbesteding, informatiemanagement, opleiding,

verantwoordelijkheidsverdeling en communicatie.

3. Controle en monitoring; dit bevat eisen voor resultaatmeting, onderzoek van afwijkingen en audits.

4. Verbeteren en bijsturen; deze eisen richten zich op het nemen van corrigerende en preventieve

maatregelen en het uitvoeren van de directiebeoordeling.

De bovengenoemde hoofdonderdelen sluiten naadloos aan bij de Deming-cyclus: Plan-Do-Check-Act

(PDCA, plannen – uitvoeren – controleren – bijsturen). In de volgende paragrafen gaan we wat dieper in

op de verschillende delen van de PDCA-cyclus.

Figuur 6: De Plan-Do-Check-Act cyclus.

Beleid en 
plannen

PLAN

DO

Procesbeheersing

Verbeteren 
en bijsturen

ACT

CHECK

Controle

2) Voluit: Ministeriële Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas.
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2.1 BELEID EN PLANNEN

De directie van Stedin geeft vorm aan de strategie zoals is beschreven in hoofdstuk 1. Dit vertaalt
zich in doelstellingen en plannen voor het beheer van de assets. In deze paragraaf wordt beschreven
hoe deze plannen tot stand komen.

Figuur 7: Schematische weergave van twee PDCA-cycli, die op verschillende niveaus in elkaar grijpen.
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PLAN
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De directie stelt een Financieel Strategisch Plan (FSP) vast. Het FSP kijkt zeven jaar vooruit en geeft een

overzicht van de te verwachten uitgaven en inkomsten. Het FSP wordt jaarlijks herijkt op basis van het

Totale Risico Plan (TRP) en het Plan Investeringen en Onderhoud Netten (PION).

Het TRP wordt op basis van het Strategisch Risico Plan en het risicoregister opgesteld en geeft de

onderwerpen aan die belangrijk zijn bij de beheersing van de korte termijn en lange termijn risico’s voor

de bedrijfsmiddelen van Stedin (zie paragraaf 3.4.3).

2 KWALITEITSBEHEERSINGSSYSTEEM - 2.1 BELEID EN PLANNEN
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Het PION beschrijft de uitkomst van de monitoring van de assets op veiligheid, capaciteit en kwaliteit.

Hierin zijn maatregelen voor de komende 3 jaar opgenomen om onacceptabele risico’s te beperken dan

wel weg te nemen door onderhoud en/of investeringen. De raming voor capaciteit is gebaseerd op een

drietal scenario’s die in hoofdstuk 5.4.2 worden vermeld.

Elk jaar volgt na de herijking van het FSP het Programmaplan dat als basis dient voor de jaarlijkse

programma´s (uit te voeren werkzaamheden) en investeringen in het net.

Aangezien uitvoering van programma's anders kan lopen dan gepland en er vanuit het risicoproces

continu nieuwe programma´s worden aangemaakt waardoor de prioriteit van programma´s kan

verschuiven, is het Programmaplan gedurende het jaar onderhevig aan veranderingen.

Elke twee jaar stellen we het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD) op. In het KCD nemen we onze

procedures en plannen voor de komende jaren op. Het KCD is een momentopname; continu

risicogebaseerd het portfolio optimaliseren brengt met zich mee dat de prioriteit in de plannen kan

wijzigen.

De samenhang tussen de verschillende activiteiten en plannen is weergegeven in Figuur 7. Hierin wordt

duidelijk dat risicogebaseerd asset management een sleutelrol vervult binnen de verschillende

processen en plannen. In Figuur 7 zijn twee in elkaar grijpende PDCA-cycli aangegeven, die de basis

vormen van de gehanteerde methodologie. De afdeling Asset Management legt verantwoording af aan de

Asset Owner door middel van een voortgangsrapportage.

 

2.2 PROCESBEHEERSING

Stedin voert haar werkzaamheden uit conform de vastgestelde processen die zijn opgenomen in het
managementsysteem. In deze paragraaf worden de volgende processen beschreven: risicogebaseerd
asset management, beheer bedrijfsmiddelenregister, beheer asset criteria, onderhoud en inspectie
en storingsafhandeling.

2.2.1 Risicogebaseerd asset management
We hanteren de normen PAS 55 en NTA 8120 voor de inrichting van het asset managementsysteem3).

Deze normen geven ‘good practices’ voor risicogebaseerd asset management en zijn opgenomen in ons

beleid. In deze paragraaf beschrijven we het risicoproces voor de assets.

Het “risicodenken” is sinds de invoering in 2008 verder geprofessionaliseerd. Zo hebben in de afgelopen

2 jaar de volgende veranderingen plaatsgevonden:

3) Het asset managementsysteem dat opgezet is volgens de normen PAS 55 en NTA 8120 is een integraal onderdeel van het totale

managementsysteem.

2 KWALITEITSBEHEERSINGSSYSTEEM - 2.2 PROCESBEHEERSING
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• De ontwikkeling en invoering van risicoclusters voor het beter inzichtelijk maken van de risico’s in

het elektriciteits- en gasnet.

• De ontwikkeling en invoering van het risicomodel 'light' voor het risicogebaseerd prioriteren en

afwegen van kleine investeringen (genaamd 'kleine vervangingen'). Daardoor zijn ook de kleine

vervangingen opgenomen in het risico-proces. Deze kleine vervangingen kunnen door de afdelingen

Netcoördinatie en Realisatie zelf geïnitieerd worden op basis van een simpele risicoafweging.

Toestemming vooraf van Asset Management is niet nodig.

Het risicoproces start met het signaleren van knelpunten door onze medewerkers of belanghebbenden.

Deze knelpunten nemen we op in het knelpuntenregister en vormen input voor potentiële risico’s. De

ernst van de risico’s wordt beoordeeld op basis van het bedrijfswaardenmodel en de bijbehorende

bedrijfswaarden (zie paragraaf 1.3).

In de zomer van 2012 is in het risicoproces een grote stap gemaakt met de ontwikkeling van

risicoclusters. Dit zijn risico’s op het aggregatieniveau van een assetpopulatie (bijvoorbeeld

hoogspanningstransformatoren). Risicoclusters zorgen ervoor dat er een integraal risicobeeld ontstaat

over de gehele populatie assets en dat de risico’s tussen assetpopulaties onderling beter afgewogen

kunnen worden. Dit betekent onder andere ook dat het risico van een specifiek knelpunt kan worden

afgewogen aan de hand van de totale risicoverdeling binnen een assetpopulatie. De geregistreerde

knelpunten worden gekoppeld aan het risicocluster en worden meegenomen binnen de risicostudie van

een cluster. Op deze manier ontstaat er een totaaloverzicht van de risico’s in het energienet en bevordert

dit het inzicht en de voorspelbaarheid van de benodigde investeringen. De asset-gerelateerde

risicoclusters zijn ingedeeld op basis van het spannings- of drukniveau en het type asset. Om de

risicobeoordelingen verder te verbeteren hebben we ook een reviewproces ingericht, waarbij de

verschillende risico's door betrokken partijen worden gereviewd.

De risico’s worden beoordeeld op de bedrijfswaarden veiligheid, kwaliteit van levering

(leveringsonderbrekingen), financiële prestatie (schade, vermeden kosten, etc.), wet- en regelgeving en

imago. De ernst van het effect van een risico wordt weergegeven in vier categorieën (minimaal, klein,

ernstig en zeer ernstig) die voor ieder van de vijf bedrijfswaarden gedefinieerd zijn.

De ernst van een situatie in combinatie met de kans dat het voor kan komen, vormt uiteindelijk het risico

van de betreffende situatie. Binnen het risiconiveau onderscheiden we zes categorieën, namelijk –

aflopend in hoogte van risico – extra hoog, zeer hoog, hoog, middelmatig, laag en verwaarloosbaar.

Behoudens de bedrijfswaarde veiligheid is een hoog risico of hoger voor Stedin onacceptabel. Hier

worden passende oplossingen voor gezocht om het risico te mitigeren. Voor de bedrijfswaarde

veiligheid wordt een strengere eis gehanteerd en geldt een middelmatig risico als onacceptabel.

De beoordeelde risicoclusters worden vastgelegd in het Totale Risico Plan (TRP). Het TRP wordt op basis

van deze risicoclusters en het Strategisch Risico Plan opgesteld en geeft de onderwerpen aan die

belangrijk zijn bij de beheersing van de korte en lange termijn risico’s. Uit de totale lijst met risico's

worden aan de hand van een opgestelde procedure de belangrijkste risico's vastgesteld en nader in het

TRP beschreven. De procedure is beschreven in Bijlage D.

Indien een risico als onaanvaardbaar wordt beoordeeld, worden maatregelen onderzocht om deze

risico’s te beheersen. Alternatieven worden gewogen (financieel en qua risicoreductie) en het beste

2 KWALITEITSBEHEERSINGSSYSTEEM - 2.2 PROCESBEHEERSING
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alternatief wordt uitgewerkt in een functioneel ontwerp, waarin het basisontwerp en een globale

kostenberekening zijn uitgewerkt. Dit geldt echter niet voor de 'kleine vervangingen'. Gedurende de

realisatiefase van het project wordt de voortgang bewaakt op kosten, tijd en kwaliteit. Het proces eindigt

met het evalueren en monitoren van het effect van de maatregel.

Het hierboven beschreven risicoproces ziet er als volgt uit:

Figuur 8: Het risicoproces.

2.2.2 Structuur en beheer bedrijfsmiddelenregister
De informatie over de door ons beheerde netten ligt vast in het bedrijfsmiddelenregister (BMR). Het BMR

is een samenhangend geheel van systemen, volgens een integrale architectuur, waarin vastligt welke

soort informatie in welk systeem wordt vastgelegd. Deze gegevens vormen de basis voor de

risicoanalyse, planvorming, opdrachtverstrekking, et cetera. Kortom alle informatie die we nodig hebben

voor het beheer van onze netten.  

Voor ons is de kwaliteit, juistheid, volledigheid en toegankelijkheid van de informatie in het BMR van

groot belang om onze taken te kunnen uitvoeren. In deze paragraaf gaan we in op de structuur, het

beheer en de verbeterplannen van het bedrijfsmiddelenregister.

STRUCTUUR BEDRIJFSMIDDELENREGISTER
De registratie van de assets gebeurt in een aantal geautomatiseerde systemen, die de verschillende

netbeheerprocessen ondersteunen. We hanteren voor de registratie van assetinformatie een

doelarchitectuur die aangeeft welke informatie binnen welk systeem vastgelegd dient te worden. De

belangrijkste doelsystemen zijn:

2 KWALITEITSBEHEERSINGSSYSTEEM - 2.2 PROCESBEHEERSING
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• E-GIS, het centrale systeem voor geografische en schakeltechnische basisregistratie van

bedrijfsmiddelen (statische gegevens).

• Maximo, systeem voor registratie van onderhoud- en toestandsgegevens (dynamische gegevens).

Maximo zal in de komende jaren vervangen worden door SAP PM. Hiermee is een eenvoudiger

integratie met financiële gegevens mogelijk.

• Meridian, systeem voor beheer van installatietekeningen en componentdocumentatie.

E-GIS vormt de basis van het BMR. De gegevens in Maximo en Meridian zijn aan de bedrijfsmiddelen in E-

GIS gekoppeld via interfaces.

Figuur 9: Structuur en beheer van het bedrijfsmiddelenregister.
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We bevinden ons als fusieorganisatie in een situatie waar binnen de regio’s en districten nog

verschillende oude bedrijfsmiddelensystemen worden gebruikt.

In 2009 is een meerjarenprogramma Asset Data Kwaliteit geïnitieerd. Hierin is onder andere integratie

voorzien van de bedrijfsmiddelenregistratiesystemen tot één centrale structuur, mede omdat in

verschillende regio’s vanuit de fusiebedrijven nog afwijkende systemen in gebruik zijn. Daarnaast ligt de

focus van het programma op het verbeteren van de kwaliteit van de assetdata.

2 KWALITEITSBEHEERSINGSSYSTEEM - 2.2 PROCESBEHEERSING

25



Ten opzichte van het KCD 2011 zijn de volgende punten bereikt:

• Datakwaliteitsmanagement is verder vormgegeven. Datakwaliteitsrapportages geven

kwaliteitsaspecten weer van de data over de hele keten van HS- of HD-invoedingspunt tot aan de

aansluiting van de klant. Samen met andere netbeheerders wordt gewerkt aan een methodiek om ook

de juistheid van gegevens te kunnen bewaken. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om de

datakwaliteitsverbetertrajecten te monitoren.

• Het programma Asset Data Kwaliteit heeft vrijwel alle informatie over de ondergrondse assets op het

gewenste niveau gebracht. De aandacht richt zich nu op bovengrondse assets. De verwachting is dat

dit eind 2014 is afgerond.

• De assetdata voor HS is voor de regio Midden gemigreerd naar de doelarchitectuur, de activiteiten

richten zich nu op de overige assetdata van regio Midden, dit wordt afgerond in 2014.

BEHEER BEDRIJFSMIDDELENREGISTER
De benodigde gegevens in het BMR bepalen we met de informatiegebruikers. Deze worden vastgelegd in

een Asset Informatie Specificatie in het Handboek Techniek Stedin. De inhoud van het BMR wordt actueel

gehouden door de aannemers. In de afspraken met de Service Providers en aannemers zijn naast de

werkzaamheden ook de eisen voor de registratie van de bedrijfsmiddelen vastgelegd conform de Asset

Informatie Specificatie. Onderdeel daarvan is dat werk dat wordt opgeleverd, vergezeld gaat van een

opleverdocument. In dat document geeft de aannemer onder meer aan dat de netgegevens in het BMR

zijn aangepast aan de situatie die na de werkzaamheden is ontstaan. Of deze gegevens juist en volledig

zijn, wordt op twee manieren gecontroleerd:

• Bij de aannemer, via de interne kwaliteitscontroles voor de oplevering;

• Bij Stedin als onderdeel van de acceptatie.

De administratieve oplevering, inclusief het bijwerken van het BMR, moet binnen 30 werkdagen na

uitvoering van de werkzaamheden gereed zijn.

Door geautomatiseerde kwaliteitsrapportages, steekproeven en audits vindt toezicht plaats op de

inhoudelijke kwaliteit en de opleverprocessen. Bij het constateren van afwijkingen worden correctieve

acties geïnitieerd.

Problemen in de registratie van assets kunnen door gebruikers worden gemeld. Voor het oplossen van

de gemelde problemen hebben we een proces ingericht. Asset-informatieproblemen worden

geregistreerd bij de Asset Informatie Desk van Stedin. Vervolgens wordt er een risicoanalyse uitgevoerd

conform het risicoproces omschreven in paragraaf 2.2.1, maar gericht op het effect van de ontbrekende

informatie op de bedrijfsprocessen. Dit resulteert in een risicobeoordeling per informatie-issue. Hiermee

ontstaat een rangschikking van asset-informatierisico’s. Deze lijst wordt gebruikt om de plannen van het

meerjarenprogramma Asset Data Kwaliteit te herijken zodat er consequent wordt gewerkt aan het

verminderen van de grootste informatierisico’s.

2.2.3 Beheer assetcriteria
We moeten te allen tijde voldoen aan het vigerend beleid. Hierin worden ook de geldende technische

normen begrepen. Om normen intern toepasbaar te maken worden deze, met inachtneming van de
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technische state-of-the-art en praktijkervaringen, vertaald naar criteria die zijn opgenomen in het

Handboek Techniek Stedin.

Het Handboek Techniek Stedin heeft tot doel dat de netten door de door ons gecontracteerde

marktpartijen worden aangelegd en beheerd conform onze eisen. Het handboek is een verzameling van

technische specificaties, waarin de regels zijn vastgelegd hoe we onze netten ontwerpen, aanleggen,

onderhouden, vervangen en ontmantelen. In dit handboek worden de technische specificaties

onderverdeeld in beleidsnotities, criteria en productspecificaties. Deze worden gepubliceerd voor

interne en externe gebruikers. In het handboek zijn tevens specificaties opgenomen, waaraan de te

gebruiken materialen moeten voldoen inclusief de leveranciersdocumentatie van de geldige materialen. 

We vullen de door Netbeheer Nederland vastgestelde veiligheidswerkinstructies aan met onze eigen

instructies. Hieruit volgen technische specificaties die we beschikbaar stellen aan de door ons

gecontracteerde partijen die de fysieke werkzaamheden uitvoeren. Op basis van praktijkervaringen

worden deze waar nodig bijgewerkt. Zo kunnen we borgen dat de technische specificaties voldoen aan

externe regelgeving, de laatste stand van de techniek en dat ze inspelen op ervaringen uit de praktijk.

Het opstellen en implementeren van de technische specificaties gaat volgens het onderstaande schema. 

Figuur 10: Schematische weergave borgen technische specificaties.
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Volgens het schema in Figuur 10 wordt aan de hand van steeds verder in detail uitgewerkte regels

gewerkt, van algemeen naar generiek technisch beleid, van specifieke projecteisen naar werkinstructies.

2 KWALITEITSBEHEERSINGSSYSTEEM - 2.2 PROCESBEHEERSING

27



Er zijn technische criteria en productspecificaties. De productspecificaties specificeren de uit te voeren

werkzaamheden, de generieke en specifieke eisen aan kwaliteit en veiligheid en de toe te passen

materialen. De criteria omvatten informatie en regels voor de organisatie, onder andere over:

Ontwerpen assets In dit deel ligt vast aan welke uitgangspunten het ontwerp van de

infrastructuur dient te voldoen. Bijvoorbeeld specificaties met

betrekking tot belastbaarheid en bereikbaarheid van assets, et cetera.

Aanleggen assets Bij ‘aanleggen assets’ worden criteria gegeven met betrekking tot de

ligging van assets. Bijvoorbeeld onderlinge afstanden en de manier van

kruisen van objecten. Ook liggen criteria vast over de wijze van

oplevering.

Het exploiteren van assets bestaande uit:

Beheren assets Beheercriteria gaan in op de manier van onderhoud aan assets. Hierin

zijn bijvoorbeeld de onderhoudsfrequenties opgenomen. Criteria die

gebaseerd zijn op inspectieresultaten leiden tot een onderhoudsactie.

Vervangen assets Vastgelegd is onder welke omstandigheden het einde van de levensduur

van componenten is bereikt en deze aan vervanging toe zijn.

Ontmantelen assets Wanneer bedrijfsmiddelen niet langer worden gebruikt, bijvoorbeeld bij

het afbreken van aangesloten panden, ligt vast op welke wijze de assets

ontmanteld moeten worden.

2.2.4 Onderhoud en inspectie
Onderhoud en inspecties zijn cruciaal voor het beheersen van de prestaties van onze gas- en

elektriciteitsinfrastructuur. Inspecties verschaffen informatie over de huidige toestand en daarmee de

mate van functioneren van de assets. Onderhoud is noodzakelijk om het juist functioneren van de assets

in de toekomst te waarborgen.

Voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties is het nodig dat alle assets bekend zijn en dat aan de

assets onderhoudsbeleid en –voorschriften zijn gekoppeld. Informatie over de toestand van assets en

specifieke knelpunten moet worden verwerkt. Hieruit vloeit vervolgens een onderhouds- en

inspectieplan voort. De onderhouds- en inspectieactiviteiten uit het plan worden vervolgens uitgevoerd

door onze service providers en aannemers. De kwaliteit van het uitgevoerde werk moet worden

gecontroleerd. Daarnaast moet de verkregen informatie uit de uitgevoerde activiteiten vastgelegd

worden in het systeem en geanalyseerd worden op afwijkingen. In een volgende fase kan vervolgens

optimalisatie van beleid en voorschriften plaatsvinden. Conclusies en opvolgacties op strategisch,

tactisch en operationeel niveau worden opgesteld. Deze worden opgenomen in het nieuw te starten

onderhouds- en inspectieplan, waarna de cyclus opnieuw start.

Wij zijn een programma gestart om de onderhouds- en inspectieketen robuuster te maken en op een

aantal punten structureel te verbeteren. Een belangrijk onderdeel hierin betreft het verrijken van de

data- en informatiesystemen en het nog verder standaardiseren van het onderhouds- en inspectiebeleid.

Ook wordt er aandacht besteed aan het uniformeren van werkwijzen en het verbeteren van de

kwaliteitscontrole. In het programma worden achtereenvolgens een aantal thema’s en groepen van
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assets opgepakt. De volgorde van het programma is gebaseerd op risicoafwegingen volgens het

risicoproces zoals toegelicht in paragraaf 2.2.1.

In ons onderhoudsplan maken we onderscheid tussen de volgende soorten activiteiten:

• Inspectie: Om de actuele toestand van een component vast te stellen voeren we inspectie uit. Onder

inspectie verstaan we het doen van onderzoek naar eenvoudig waar te nemen conditiebepalende

zaken.

• Preventief onderhoud: Onder preventief onderhoud verstaan we het uitvoeren van relatief

eenvoudige onderhoudswerkzaamheden. In principe doen we deze werkzaamheden met een vooraf

vastgesteld tijdsinterval maar het kan ook voorkomen dat het naar aanleiding van een eerder

uitgevoerde inspectie plaatsvindt.

• Groot onderhoud: Onder groot onderhoud verstaan we het uitvoeren van omvangrijke complexe

onderhoudswerkzaamheden aan de complete component, installatie of gebouw. Groot onderhoud

heeft significante invloed op de hoogte van de restwaarde en verlengt de gebruiksduur.

• Correctief onderhoud: Onder correctief onderhoud verstaan we de werkzaamheden die uitgevoerd

moeten worden om een storing te verhelpen.

Het onderhoud en inspectieplan wordt nader toegelicht in het hoofdstuk Kwaliteit (zie paragraaf 3.3).

2.2.5 Plan voor het oplossen van storingen en onderbrekingen
Het continu en veilig leveren van energie houdt in dat we adequaat inspelen op storingen en onvoorziene

onderbrekingen. Voor het opheffen van storingen hanteren we de procedure ‘Herstellen Energie

Transport’.

Ondanks allerlei preventieve maatregelen in de vorm van risicoanalyses, capaciteitsanalyses, inspecties

en onderhoudswerkzaamheden zijn storingen niet uit te sluiten. Enerzijds hebben we te maken met

externe invloeden, zoals bijzondere weersomstandigheden (bijvoorbeeld blikseminslag) en menselijke

handelingen (bijvoorbeeld graafwerkzaamheden) die de transporten kunnen verstoren, anderzijds met

interne defecten van componenten. De kans op optreden en het effect van storingen kunnen door middel

van genoemde preventieve maatregelen worden gereduceerd, maar niet worden uitgesloten.

Om de effecten in geval van een storing te minimaliseren is een adequate en effectieve

storingsorganisatie van belang. De storingsdienst vormt een onmisbare beheersmaatregel om de duur en

de omvang van een transportonderbreking te minimaliseren. In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen

ingegaan op de inrichting van de organisatie die belast is met het oplossen van storingen en

onderbrekingen.

De afdeling Netcoördinatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de procedure ‘Herstellen Energie

Transport’. Netcoördinatie bestaat onder andere uit een Centrale Storingsreceptie (CSR), het

Bedrijfsvoeringcentrum (BVC) en het District Ondersteuningspunt (DOP). Bij de CSR komen via het

landelijke storingsnummer meldingen van een of meerdere klanten binnen. Bij het BVC komen de

meldingen van onze technische systemen binnen. Zowel de CSR als het BVC zijn 24 uur per dag bemand.
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We maken onderscheid tussen drie soorten storingen:

• Op HS- en MS-niveau;

• Op LS- en meterkastniveau;

• In het gasnet.

Optreden en melding van hoog- en middenspanningsstoringen en onderbrekingen

De melding van een storing en/of onderbreking in onze HS- en MS-netten komt binnen bij het BVC of

wordt door een of meerdere klanten gemeld bij de CSR, die het vervolgens doorgeeft aan het BVC. Na de

melding wordt onze gecontracteerde aannemer ingeschakeld die voor het uitvoeren van de

herstelwerkzaamheden wordt aangestuurd door het BVC. Over het algemeen kan de energielevering op

HS- en MS-niveau snel worden hersteld via het omschakelen van het netwerk. We geven direct opdracht

om de defecte component te repareren om de redundantie van het net te blijven borgen. Wanneer de

aannemer de noodzakelijke reparatie heeft uitgevoerd en het energietransport is hersteld, wordt de

onderbreking telefonisch afgemeld waarna administratief afgehandeld en aan Stedin gerapporteerd.

Optreden en melding van laagspannings- en meterkaststoringen en onderbrekingen

Een LS-onderbreking heeft betrekking op enkele adressen of hooguit enkele straten. Een

meterkaststoring beperkt zich tot slechts één adres. Beide soorten melding komen binnen bij onze CSR.

Na de melding wordt onze gecontracteerde aannemer door de CSR ingeschakeld. De aannemer wordt

voor de herstelwerkzaamheden aangestuurd door de CSR en het District Ondersteuningspunt. Wanneer

de aannemer de noodzakelijke reparatie heeft uitgevoerd en het energietransport is hersteld, wordt de

onderbreking telefonisch afgemeld waarna administratief afgehandeld en aan Stedin gerapporteerd.

Optreden en melding van gasnetstoringen en onderbrekingen

Een gasstoring of onderbreking heeft veelal betrekking op één adres of enkele adressen. Beide soorten

melding komen in het algemeen binnen bij onze CSR. Voor gas is vaak in eerste instantie het veiligstellen

van belang. Bij aankomst op een melding van een gaslucht of –lekkage wordt eerst de gevarenzone

bepaald. Indien noodzakelijk wordt hiervoor een beroep gedaan op hulpdiensten om de omgeving van

de lekkage veilig te stellen. De brandweer heeft een directe lijn naar het BVC, waarop ook meldingen van

gasstoringen binnenkomen. Na de melding wordt onze gecontracteerde aannemer door de CSR of het

BVC ingeschakeld. Wanneer de aannemer de noodzakelijke reparatie heeft uitgevoerd en het

energietransport is hersteld, wordt de onderbreking telefonisch afgemeld waarna administratief

afgehandeld en aan Stedin gerapporteerd.

Het proces van de afhandeling en registratie van de storingen is weergegeven in Bijlage I.

INCIDENTEN EN CALAMITEITEN
Blijkt bij de CSR en/of het BVC dat de aard en de ernst van de melding groter zijn dan bij een ‘reguliere’

onderbreking, dan treedt het Crisis Management Plan in werking (zie paragraaf 4.1). Onder dit plan valt

de afhandeling van incidenten en calamiteiten en, waar nodig, een melding aan bijvoorbeeld de

Onderzoeksraad voor Veiligheid, de SodM en/of het bevoegde gezag. Indien nodig laten we door een

onafhankelijke deskundige partij een onderzoek uitvoeren voor interne registratie en nadere analyse.

Om voor de storingsdienst voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar te hebben (en te houden)

wordt voortdurend geïnvesteerd in werving, selectie, opleidingen en trainingen. Het integraal oefenen
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met onze aannemers en de veiligheidsregio is essentieel in deze. Ook zijn verschillende projecten in gang

gezet om de tijd voor het oplossen van storingen te verkorten.

2.3 CONTROLE EN MONITORING

Stedin voert de controle en monitoring op verschillende aspecten van het
kwaliteitsbeheersingssysteem uit. Controle en monitoring van processen vindt plaats door
maandelijkse reviews op basis van Key Performance Indicators (KPI’s) en door uitvoering van interne
en externe audits.

Door uitvoering van technische controles en monitoring toetsen we in welke mate onze

bedrijfsprocessen voldoen aan de normen. Dit levert inzicht op in zowel de gebieden waar we als

netbeheerder goed presteren, als waarnaar aandacht moet uitgaan om (beter) te voldoen aan de

verwachtingen van klanten, overheid en andere belanghebbenden.

2.3.1 Monitoring assets
Het continu en veilig leveren van gas en elektriciteit houdt in dat we de transportkwaliteit en belasting

van de netten en de toestand van de componenten voortdurend bewaken. De monitoringsactiviteiten die

hierbij een belangrijke rol spelen zijn de monitoring van capaciteit, de kwaliteit van componenten en de

actuele netsituatie. Deze monitoringsactiviteiten worden nader beschreven in de hoofdstukken kwaliteit,

veiligheid en capaciteit.

2.3.2 Audits
De organisatie en uitvoering van audits is binnen Stedin ingepast in het model van ‘three lines of

defense’, Lijn Management (1), Control, Risk management, Compliance (2) en Internal Audit (3). In

onderstaand figuur is dit model weergegeven.

Figuur 11: Internal audit model: “Three lines of defense”.
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De afdeling Internal Audit is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de interne audits.

Internal Audit rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Commissarissen (RvC), om de onafhankelijkheid
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te bewaken. Jaarlijks stelt Internal Audit het auditjaarplan op. Dit komt tot stand op basis van een

risicoanalyse, resultaten uit eerdere audits en behoefte van de lijn- en stafafdelingen.

Grofweg verloopt de uitvoering van audits volgens de volgende stappen:

• Planning, de jaarplanning en detailplanning per audit;

• Voorbereiding, verzamelen van informatie, opstellen auditplan;

• Uitvoering, het daadwerkelijke onderzoek;

• Rapportage (van concept naar definitief), het verslag van de bevindingen en een oordeel op basis van

de bevindingen (goed, voldoende, matig, onvoldoende, slecht);

• Vastleggen auditbevindingen, inclusief opvolgtermijnen.

Het auditproces wordt bewaakt door rapportage over de realisatie van het auditjaarplan en de

auditresultaten. Het nemen van verbetermaatregelen is een verantwoordelijkheid van de leidinggevende

van de afdeling waarbinnen het betreffende proces uitgevoerd wordt. De uitvoering van de

verbetermaatregelen wordt bewaakt door middel van follow-up audits.

Externe audits, vaak beschreven als de '4th line of defense', worden door meerdere partijen uitgevoerd.

Voor de verschillende certificeringen wordt eens in de drie jaar een hercertificeringsaudit uitgevoerd. In

deze audit wordt het hele managementsysteem tegen het licht gehouden. Gedurende de looptijd van het

certificaat worden surveillanceaudits uitgevoerd. Hierin is vooral aandacht voor het opvolgen van

verbeterpunten en wordt steekproefsgewijs het managementsysteem onderzocht.

De toezichthouders, Autoriteit Consument & Markt (ACM) en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), voeren

elke twee jaar een onderzoek uit op basis van de Ministeriële Regeling Kwaliteit. Daarnaast voeren de

ACM en de SodM meer thematische audits uit, bijvoorbeeld op de borging van het aspect veiligheid in

het managementsysteem (SodM).

De accountant voert voor de controle van de jaarrekening gedurende het jaar audits uit. Deze zijn vooral

gericht op de administratieve processen, borging van functiescheiding en de verantwoording van

operationele en financiële prestaties. Waar mogelijk steunt de accountant op de werkzaamheden van

Internal Audit.4)

2.4 VERBETEREN EN BIJSTUREN

Voor het sluiten van de PDCA-cirkel hanteert Stedin meerdere instrumenten. Als Stedin-brede
managementmethodiek hanteert Stedin de OGSM (Objectives, Goals, Strategies en Measures): Een
strategisch framework waaraan de doelstellingen en maatregelen voor Stedin en vervolgens per
afdeling worden opgehangen. Voor het onderzoeken van de werking van processen en systemen
voert Stedin interne audits uit. De verbetermaatregelen die daaruit voortkomen, volgt Stedin op.
Daarnaast beoordeelt Stedin periodiek haar managementsysteem met behulp van de
directiebeoordeling.

4) Ministeriële Regeling Kwaliteit: Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas.
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OGSM
De directie van Stedin stelt elk jaar het Jaarplan Stedin vast. Dit jaarplan krijgt vorm in de Stedin OGSM

en de daaruit afgeleide OGSM’s voor de ketens en afdelingen.

Na vaststelling van de Stedin OGSM worden de OGSM’s voor de vier primaire ketens (Aansluitketen,

Transportketen, Netgedreven keten en Functieherstelketen), de afdelingsclusters Techniek,

Marktoperaties en de stafafdelingen vastgesteld. Hierin zijn opgenomen de doelen en strategieën uit de

Stedin OGSM, aangevuld en nader gespecificeerd per afdeling en vervolgens uitgewerkt in een actieplan

voor het komende jaar waarmee de strategieën gerealiseerd worden.

Maandelijks wordt de voortgang van de OGSM op alle 3 de niveaus (Stedin, ketens en afdelingsclusters

en afdeling) samengevat in een maandreview. Deze maandreview wordt door de verantwoordelijke

leidinggevende in samenwerking met de afdeling Control samengesteld. De maandreview wordt

besproken in het betreffende managementteam. Naar aanleiding van deze bespreking worden

verbeteracties benoemd en vastgesteld en wordt de voortgang van verbeteracties uit de vorige

reviewsessie gemonitord. 

Opvolging auditresultaten
Alle auditbevindingen (zie paragraaf 2.3.2) waar een verbetermaatregel op dient te volgen worden

verzameld in het systeem ‘easy to comply’. Dit betreft bevindingen uit interne en externe audits. Het

overzicht wordt beheerd door de afdeling Internal Audit. Aan alle verbetermaatregelen worden

actiehouders en deadlines gekoppeld. De actiehouders zijn verantwoordelijk voor het doorvoeren van

de verbetermaatregel. Periodiek wordt het overzicht besproken in het managementteam van Stedin om

de status te bewaken.

Directiebeoordeling
We voeren jaarlijks een directiebeoordeling op het managementsysteem uit. De directiebeoordeling is

een verplicht onderdeel van alle certificeringsnormen, zoals de NTA 8120, en heeft als doel te beoordelen

of het managementsysteem bij voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. Voor het uitvoeren van

de directiebeoordeling hanteren we de input zoals die is voorgeschreven in de certificeringsnormen. De

output van de directiebeoordeling is tweeledig. Enerzijds het oordeel van het managementteam over de

werking van het managementsysteem. Anderzijds worden maatregelen vastgesteld om het

managementsysteem waar nodig te verbeteren. De verbeteringen kunnen impact hebben op zowel

strategie, beleid en doelstellingen als op de procesuitvoering en het gebruik van systemen. Voor het

uitvoeren van de maatregelen worden actiehouders en deadlines vastgesteld, analoog aan het opvolgen

van verbetermaatregelen uit interne en externe audits.
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Onder kwaliteit verstaan wij het veilig en continu leveren van elektriciteit. Hiervoor
bewaakt Stedin voortdurend de toestand van de componenten en kwaliteit van de
dienstverlening. Wij investeren in onze netten en organisatie om de kwaliteit te
waarborgen.

De landelijke indicatoren voor kwaliteit hebben betrekking op leveringszekerheid. De gerealiseerde

leveringszekerheid is mede afhankelijk van:

• De toestand en geschiktheid van de componenten;

• De netstructuur;

• Invloeden van buitenaf (zoals bijvoorbeeld graafschade, blikseminslag en grondsoort);

• De prestaties van de organisatie en service providers.

Voor bovenstaande aspecten heeft Stedin beleidsregels ontwikkeld, programma’s uitgezet en

overeenkomsten gesloten met partijen. Bij de invulling hiervan wordt een optimale verdeling gezocht

tussen de aspecten die van invloed zijn op leveringzekerheid. Wij passen de Plan-Do-Check-Act cyclus

toe om te leren en continue verbeteringen door te voeren. Op deze wijze geven wij invulling aan het

beheer van ons netwerk.

Dit hoofdstuk laat zien hoe wij onze Plan-Do-Check-Act cycli toepassen op kwaliteit. Figuur 7 in

hoofdstuk 2 toont deze cycli. We blikken in dit hoofdstuk terug op de ontwikkeling van de kwaliteit en

geven aan wat wij eraan doen om de kwaliteit te beheersen. Ook geven we aan tot welke nieuwe

inzichten wij zijn gekomen door toepassing van de PDCA-cycli.

3.1 DE PDCA-CYCLUS IN HET KORT

Wij passen de PDCA-cyclus toe in onze processen om te leren van onze activiteiten en inzicht te
krijgen in de effecten van onze werkzaamheden op de kwaliteit van ons energienetwerk. Deze
paragraaf geeft kort weer op welke wijze wij de PDCA-cycli hanteren om de kwaliteit van ons net te
waarborgen.

Twee PDCA-cycli
Stedin onderscheidt twee PDCA-cycli. In de eerste (strategische/tactische) cyclus stelt de Asset Owner

de bedrijfswaarden, risicomatrix en streefwaarden voor kwaliteit vast. Deze kaders, in combinatie met de

gegevens vanuit de prestatiemonitoring, resulteren in plannen. Door de activiteiten die Stedin ontplooit

en de veranderende toestand van componenten en omgevingsinvloeden te vergelijken met de

prestatiemonitoring, heeft Stedin zicht op de effecten die de maatregelen hebben op de kwaliteit. Dit is

dan ook belangrijke informatie in de cyclus.

De tweede (tactische/operationele) PDCA-cyclus gebruikt de plannen als input, dat als basis dient voor

de activiteiten. De plannen die door de directie zijn vastgesteld worden geoperationaliseerd. Dit

resulteert, samen met de gegevens vanuit onder andere de toestandsbepalingen en risicoanalyses, in

criteria voor assetbeheer en (operationele) plannen om kwaliteit te waarborgen. De plannen worden

uitgevoerd, waarna onder andere storingsgegevens, toestandsbepalingen en geïdentificeerde

knelpunten vanuit onze netten worden verzameld. Deze data worden gebundeld, geanalyseerd en
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gerapporteerd. Een weging van de resultaten en een analyse betreffende de effectiviteit van de

maatregelen vinden plaats. Zo krijgen wij de terugkoppeling in de wijze waarop onze maatregelen

bijdragen aan de kwaliteit.

De twee PDCA-cycli grijpen in op elkaar. De prestatie van het net omtrent kwaliteit wordt teruggekoppeld

aan de directie van Stedin en de Asset Owner, onder andere middels maandelijkse rapportages.

Doelstellingen en plannen kunnen hierop worden aangepast en gelden als richting voor de organisatie.

3.2 DOELSTELLINGEN EN PLANNEN (PLAN)

De directie van Stedin geeft vorm aan de strategie. Dit vertaalt zich in een kaderbrief met
doelstellingen en plannen voor het beheer van de assets. De wijze van totstandkoming van de
doelstellingen en plannen is reeds beschreven in hoofdstuk 2. Deze paragraaf geeft de praktische
uitwerking van deze doelstellingen en plannen weer.

De doelstellingen zijn onder andere afgeleid van onze bedrijfswaarden, streefwaarden voor kwaliteit en

de risicomatrix. Landelijk worden drie kwaliteitsindicatoren gehanteerd:

• Jaarlijkse uitvalduur; de gemiddelde duur van een onderbreking in het transport van elektriciteit voor

alle aangeslotenen per netvlak van het netwerk van Stedin.

• Gemiddelde onderbrekingsduur; de gemiddelde duur van een onderbreking in het transport van

elektriciteit voor alle onderbroken aangeslotenen per netvlak van het netwerk van Stedin.

• Onderbrekingsfrequentie; de verhouding van het aantal onderbroken aangeslotenen ten opzichte van

het totaal aantal aangeslotenen op het netwerk van Stedin.

Tabel 1: Streefwaarden voor de netwerkkwaliteit in het voedingsgebied van Stedin per Netvlak.

Categorie Eenheid Streefwaarde

Totaal

Bijdrage HS-

storingen

Bijdrage MS-

storingen

Bijdrage LS-

storingen

Jaarlijkse uitvalduur Minuten per jaar < 25 < 2 < 18 < 5

Gemiddelde onderbrekingsduur Minuten per onderbreking < 85 < 20 < 100 < 140

Onderbrekings-frequentie Onderbrekingen per jaar < 0,296 < 0,080 < 0,180 < 0,036

Naast de landelijke kwaliteitsindicatoren stelt de Asset Owner via de kaderbrief voorwaarden aan het

maximaal aantal onderbrekingen per klant, specifieke aantallen van intelligente componenten (SA light

en Intelligente storingsverklikkers), beleid ten aanzien van de toekomstige netarchitectuur en de

leereffecten van de proeftuin projecten.

Van doelstellingen naar plannen
Op basis van onder andere toestandsbepalingen en risicoanalyses (zie paragraaf 3.4) wordt de kwaliteit

en veiligheid van de netten getoetst en bepaald of de lopende en uitgevoerde programma’s het beoogde

effect hebben gehad (de effecten zijn meestal pas op een langere termijn zichtbaar). Indien nodig worden

de programma’s aangepast of bijgestuurd. Zo blijkt bijvoorbeeld uit analyses dat de voorgestelde

plannen voor MS-kabel vervangingen in de Ronde Venen de afgelopen twee jaar onvoldoende effect

hebben gehad. Dit heeft Stedin doen besluiten om de plannen te intensiveren. Voor Goeree-Overflakkee
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zijn de effecten van de verbeteringen inmiddels duidelijk zichtbaar, waarmee dit programma naar een

afronding kan gaan.

Naast de gestelde veiligheids- en kwaliteitseisen, wordt er aan de hand van de kaderbrief jaarlijks ook

gekeken of de strategische doelstellingen zijn gehaald en of de plannen en programma’s aangescherpt

moeten worden. Zo bereidt Stedin zich onder andere voor op de energietransitie door scherper te kijken

naar de mogelijke capaciteitsknelpunten in het distributienet. Door de verwachte grootschalige komst

van zonnepanelen, elektrische auto’s en eventueel warmtepompen zal de piekvraag in het LS en MS net

toenemen. Stedin heeft een studie gedaan naar belasting van alle MS-kabels en

distributietransformatoren (zie paragraaf 5.4.3). De resultaten zijn opgenomen in het jaarlijkse proces.

Knelpunten die hieruit naar voren komen, worden omgezet in concrete plannen. Dergelijke plannen

hebben een korte uitvoeringstijd.

Elk jaar volgt na de herijking van het Financieel Strategisch Plan het Programmaplan, welke als basis

dient voor de jaarlijkse programma´s (uit te voeren werkzaamheden) en investeringen in het net.

Risicomanagement is een dynamisch proces waarin dagelijks nieuwe informatie wordt verwerkt,

waardoor er continu nieuwe programma´s worden vastgesteld. Hierdoor kan de prioriteit van

programma´s verschuiven en is het Programmaplan gedurende het jaar onderhevig aan veranderingen

binnen de gestelde financiële en inhoudelijke kaders.

In de volgende paragraaf gaan we nader in op de (lopende) programma’s, plannen en investeringen.

3.3 UITVOERING VAN ONDERHOUDS- EN INVESTERINGSPROGRAMMA’S (DO)

Het continu en veilig leveren van elektriciteit houdt in dat Stedin tijdig vervangingen van bepaalde
componenten realiseert, de componenten onderhoudt, adequaat storingen oplost en inspeelt op de
toekomstige energietransitie. Hiervoor gaat Stedin systematisch te werk. Enerzijds door een
strategievernieuwing ‘Intelligent Netbeheer’ (zie paragraaf 1.2), anderzijds door middel van een
investerings- en onderhoudsplan en een procedure voor het oplossen van storingen. Het oplossen
van storingen wordt besproken in paragraaf 2.2.5.

In deze paragraaf gaan we in op onze (lopende) programma’s, plannen en investeringen in de

elektriciteitsnetten om te voldoen aan de kwaliteitseisen en de strategievernieuwing van Stedin (zie

paragraaf 1.2).

Vervangingsinvesteringen
In ons investeringsplan maken we onderscheid tussen uitbreidings- en vervangingsinvesteringen.

Vervangingsinvesteringen vinden plaats om de kwaliteit en veiligheid te borgen.

Uitbreidingsinvesteringen zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan capaciteitsrisico’s en zijn daarom

opgenomen in paragraaf 5.3. Vervangingsinvesteringen worden in onze plannen nader omschreven als:
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• Replacement: vervangingen van infrastructuur als gevolg van kwaliteits- en veiligheidsproblemen

(risico gedreven);

• Reconstructions: vervangingen of verplaatsingen van infrastructuur als gevolg van werkzaamheden

derden (klant gedreven);

• Quality: investeringen waarbij een component wordt vervangen door een component met aanvullende

mogelijkheden.

In Tabel 8 in Bijlage C zijn de belangrijkste programma’s op het gebied van kwaliteit gepresenteerd per

risicocluster. Onder belangrijk scharen we hier: omvangrijke projecten met grote financiële impact en

grote risicoreductie. Tevens is de status vermeld. Uit onze risicoanalyses volgt dat dit effectieve

maatregelen zijn om onze risico’s te reduceren. De meeste programma’s zijn reeds in het KCD 2011

aangekondigd. Een uitgebreid investeringsplan is opgenomen in Bijlage E .

In het KCD 2011 hebben we aangegeven een daling te willen realiseren in de investeringskosten, zonder

daarbij minder te vervangen. De strategie van Stedin om dit bereiken is door een verdere

verdiepingsslag in de risicoanalyses en alternatievenstudies door te voeren, in te zetten op innovatie en

efficiënter aan te besteden. Onderstaand volgt een nadere toelichting:

1. Verdiepingsslag risicoanalyses en alternatievenstudies en toetsing door risico- &

investeringscommissie:

Stedin voert voor de middenspanningsnetten risicoanalyses uit, waarbij de kans, impact en het

risico op uitval in netdelen wordt gekwantificeerd. Het aanpassen van de meest risicovolle

netsituaties levert naar verwachting op lange termijn zichtbare storingsreducties op. De

verdiepingsslag betreft met name de verhoging van de kwaliteit van risicoanalyses en de nadere

kwantificering van de baten in termen van verbruikersminuten door de verschillende maatregelen.

Op deze wijze wordt een optimale mix van maatregelen gekozen. De risico- en

investeringscommissie, waaraan de directie deelneemt, toetst de financieel omvangrijke

programma’s.

2. Inzetten op innovatieve maatregelen:

Op dit moment worden diverse innovatieve maatregelen in pilots onderzocht. Uit onze

alternatievenstudies is gebleken dat het toepassen van de online monitoringsystemen voor kabels

(Smart Cable Guard) en toepassing van het Self Healing Grid (zoals in Rotterdam Centrum)

doelmatige maatregelen zijn om de kwaliteit te verhogen. Dit geldt overigens met name voor netten

waar een hoge aansluitdichtheid is.

3. Efficiënter aanbesteden:

De strategie van Stedin houdt in dat het operationele netbeheer waar mogelijk door derden wordt

uitgevoerd. Hierbij kiest Stedin voor een multi-service provider strategie. Overwegingen daarbij zijn:

• Minder afhankelijkheid van de prestaties van slechts een enkele Service provider door

beschikbaarheid van meerdere service providers

• Betere definitie van kwaliteit, veiligheid en kosten door het kunnen toepassen van benchmarking

van Service Providers

• Marktconforme prijs door aanbesteding

Op de korte termijn betekent samenwerking met nieuwe partijen hogere kosten door leereffecten.

Op de lange termijn is het werken met meerdere partijen kosten reducerend. Stedin werkt met

langdurige samenwerkingscontracten zodat er met de partners gezamenlijk naar kwaliteit, veiligheid

en efficiency gestreefd kan worden. Stedin heeft inmiddels drie service providers gecontracteerd en

ook voor de gasvervangingsinvesteringen wordt gewerkt met verschillende aannemers.
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OMVANG VERVANGINGSINVESTERINGEN
De voorziene kostendaling voor de investeringen zoals in het KCD 2011 gepresenteerd is destijds te

optimistisch geprognosticeerd. De investeringen zijn de komende jaren min of meer constant, waarbij er

in 2015 en 2016 meer vervangingsinvesteringen worden gepleegd en minder uitbreidingsinvesteringen

(in hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de uitbreidingsinvesteringen). Figuur 12 geeft de omvang van

de vervangingsinvesteringen voor de jaren 2014 t/m 2016 weer. De budgetten vanuit onderliggende

analyses worden gebundeld in ons Plan voor Investeringen en Onderhoud voor Netten (PION). De

onderliggende analyses bevatten een vaststelling van de kwaliteit van ons net en de risico’s en

rechtvaardigen deze stijging in kosten. Met name de replacement-kosten vertegenwoordigen de stijging.

Figuur 12: Overzicht van de geplande vervangingsinvesteringen voor de jaren 2014 t/m 2016.
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Onderhoud en inspecties
Daar waar nog niet vervangen hoeft te worden vormen onderhoud en inspecties het fundament van de

prestaties van onze elektriciteitsinfrastructuur. Onderhoud is noodzakelijk om het functioneren van de

assets nu en in de toekomst te waarborgen. Inspecties verschaffen informatie over de toestand en

daarmee het functioneren van de assets.

Zoals besproken in hoofdstuk 2 maken we in ons onderhoudsplan onderscheid tussen de volgende

soorten activiteiten:

• Periodieke inspecties, te weten visuele inspectie (oliestand, roestvorming, eventuele lekkage, et

cetera) en controle op juiste werking;

• Preventief onderhoud, te weten olieanalyse, meting van schakelsnelheid en gelijktijdigheid van

contacten, meting contact overgangsweerstanden, meting diëlektrische verliezen, et cetera;

• Eenmalig specifiek onderhoud, dit is algehele revisie;

• Correctief onderhoud, te weten reparatie van tijdens de bedrijfsvoering of inspectie geconstateerde

gebreken.

Onderhoudsactiviteiten, zoals ingepland voor 2014 - 2021, worden weergegeven in het onderhoudsplan

(zie Bijlage F). De bovenstaande onderhoudsactiviteiten worden financieel geboekt op de volgende

investeringsredenen (zie Figuur 13):
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• Inspections: het inspecteren of kleinschalig preventief onderhouden van de infrastructuur;

• Maintenance: onderhoud n.a.v. storingen en inspecties;

• Restoration: verhelpen en oplossen van storingen, correctief;

• Bediening & bedrijfsvoering: algemene beheerskosten;

• Verwijderen: verwijderen oude infrastructuur;

• Refurbishment: grootschalig eenmalig onderhoud.

Het grootste deel van ons jaarlijkse onderhoudsbudget is gerelateerd aan maintenance en restoration. De

met de onderhoudsplanning voor de komende drie jaar verbonden kosten zijn weergegeven in Figuur

13.

Figuur 13: Overzicht van de kosten gerelateerd aan onderhoud voor de jaren 2014 t/m 2016.
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Na uitvoering van onderhoud en inspecties worden de gegevens die daaruit naar voren komen

verzameld en geïnterpreteerd. Meer hierover is beschreven in de volgende paragraaf over controle en

monitoring.

3.4 CONTROLE EN MONITORING (CHECK)

Controle en monitoring zorgt voor een accuraat inzicht in de kwaliteit van ons net en de gerealiseerde
dienstverlening. Hierdoor weten wij hoe onze activiteiten bijdragen aan de instandhouding van ons
net en waar de belangrijkste risico’s betrekking op hebben. In deze paragraaf is beschreven op
welke wijze wij deze controle en monitoring uitvoeren op het gebied van leveringszekerheid en de
toestand van onze componenten. Tevens zijn de resultaten gegeven.

3.4.1 Monitoring Toestand Componenten
Om de toestand van onze componenten vast te stellen, voeren we een jaarlijks kwalitatieve beoordeling

uit. Aan de hand van gegevens over leeftijd, ligging en huidige en toekomstige eisen bepalen we welke

beheersmaatregelen noodzakelijk zijn of worden vervangingsmaatregelen overwogen. Stedin houdt de

toestand van de componenten nauwlettend in de gaten. Voor Stedin is het van belang dat componenten

hun functie op de juiste wijze kunnen vervullen.
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Vanuit metingen, inspecties, preventief onderhoud, storingen en incidenten komen gegevens

beschikbaar die iets zeggen over de toestand van de componenten. Al deze gegevens leiden uiteindelijk

tot informatie die gebruikt wordt in de risicoanalyse en uiteindelijke planvorming. In deze deelparagraaf

richten we ons op de methode van de toestandsbepaling. Deze methode wordt door Stedin nog

geoptimaliseerd. Onze belangrijkste componenten zijn voorzien van een jaarlijkse toestandsbepaling.

PROCESBESCHRIJVING EN BEOORDELINGKADER

Methode van toestandsbepaling

Op basis van het bouwjaar of laatste modificatiejaar, het huidige jaartal en de verwachting van de

technische levensduur is eerst een startkwalificatie van de toestand bepaald. Deze startkwalificatie is

feitelijk de verwachte restlevensduur van de component. Op grond van inspectie en

onderhoudsrapportages wordt wanneer nodig bijgestuurd volgens het schema in Figuur 28 in Bijlage I.

Het gaat dan om een nadere waardering (eerste verfijningstap) van de verwachte restlevensduur op

basis van recente waarnemingen. In principe worden hierbij drie mogelijkheden onderkend, te weten:

• Nadere beoordeling: dit betreft de componenten met een overeengekomen kwalificatie, ‘Matig’ of

‘Voldoende’. Dit omdat gebleken is (bijvoorbeeld uit storings- of trendanalyse) dat een groep

componenten (bijvoorbeeld vastgelegd door fabricaat, type en serienummers) een potentieel risico

met zich meebrengt.

• Nader onderzoek: dit betreft alle componenten, die door middel van reguliere inspectie of periodiek

preventief onderhoud worden onderzocht. Uit de resultaten hiervan kan blijken dat de

startkwalificatie moet worden aangepast. De inspectieresultaten op alle beoordelingspunten vormen

hiervoor het uitgangspunt.

• Wettelijke eisen: in sommige gevallen kunnen wet- en regelgeving, al dan niet na aanpassingen en/of

aanscherpingen, ertoe leiden dat de startkwalificatie moet worden bijgesteld. Indien geen correctieve

maatregelen kunnen worden getroffen, leidt dit tot de kwalificatie ‘Matig’. Een voorbeeld hiervan is

een aanscherping van de normen op het gebied van toegestane geluidsproductie, dit kan spelen in de

omgeving van vermogenstransformatoren.

Als tweede verfijningstap kan een rechtstreekse bepaling van de verwachte restlevensduur van de

component, of delen ervan, onderdeel uitmaken van de stap ‘Nader onderzoek’. Dit is in Figuur 28 als

‘Directe toestand’ afgebeeld.

De toestand van de componenten wordt ingedeeld volgens onderstaande categorieën:

• Als nieuw: component is functioneel niet van een nieuwe component te onderscheiden en kan onder

nominale belasting nog zeker vijftien jaar mee. Het betreft minder dan vijf jaar geleden aangeschafte

of gemodificeerde componenten.

• Goed: component is geschikt voor zijn functie en kan onder nominale belasting naar verwachting nog

vijftien jaar mee.

• Voldoende: component is op dit moment geschikt voor zijn functie en moet binnen de planperiode van

vijftien jaar opgewaardeerd, gemodificeerd of vervangen worden.

• Matig: component moet binnen vijf jaar opgewaardeerd, gemodificeerd of vervangen worden.
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RESULTATEN TOESTANDSANALYSES EN TERUGBLIK VORIG KCD
In deze paragraaf blikken we terug op de toestand van de componenten in het KCD 2011 en wordt een

vergelijking met de huidige toestand gemaakt. Een korte beschouwing van de programma’s en invloeden

die aan de verandering van de toestand ten grondslag liggen is gemaakt.

Terugblik KCD 2011

De toestandsbepaling van de componenten heeft in het KCD 2011 geleid tot de resultaten zoals

weergegeven in Figuur 14. In deze figuur is de toestandswaardering voor verschillende groepen

componenten geclusterd weergegeven.

Figuur 14: Toestandsbepaling assets KCD elektriciteit 2011.
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Huidige inzichten

De resultaten van de toestandsanalyse volgens de huidige inzichten zijn weergegeven in Figuur 15. Om

een vergelijking met de toestandsbepaling anno 2011 te kunnen maken hebben we voor stationsvelden,

kabels en lijnen een onderverdeling aangebracht tussen 25 en 50kV.

Figuur 15: Toestandsbepaling assets KCD elektriciteit 2013.
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Een vergelijking tussen de huidige inzichten en de inzichten zoals gepresenteerd in het KCD 2011 toont

de onderstaande belangrijkste verschillen:

• LS-kabels: er zijn meer kabels in de categorieën matig en voldoende geclassificeerd. Dit omdat nu een

meer gedetailleerde analyse is uitgevoerd.

• MS-ruimten: de toestand is verbeterd, er zijn nu bij elkaar meer ruimten die in de categorie ‘als nieuw’

en ‘goed’ door het sluiten van een lange termijn onderhoudscontract met de leverancier van COQ en

Conel schakelaars. De categorie matig is toegenomen door veroudering van met name open

installaties en data verrijking i.c.m. een herwaardering.

• Stationsvelden: de toestand is verbeterd doordat het proces rondom het tijdig uitvoeren van

preventief klein onderhoud en preventief groot onderhoud (revisies) is geoptimaliseerd.

• MS- en HS-kabels: er zijn meer kabels in de categorieën matig en voldoende geclassificeerd. Nadere

beoordelingen hebben plaatsgevonden voor de deelnetten met verhoogde uitval. En daarmee werd

duidelijk dat kabels met een lager gewaardeerde toestand meer voorkwamen dan we op basis van

aanlegjaar verwachtten.

• Lijnen 50 kV: De toestand is verminderd. Dit komt omdat bij één lijn het geplande onderhoud is

uitgesteld met een beperkte tijd. De reden hiervoor is dat het onderhoud met minder risico is uit te

voeren nadat de geplande netaanpassing is uitgevoerd (gereed eind 2014).

• HS-transformatoren: er zijn minder transformatoren in de categorie matig. Er heeft een verschuiving

van matig naar goed plaatsgevonden. Dit komt door het oplossen van een aantal knelpunten ontstaan

uit eerdere analyse en de voortgang van het revisieprogramma voor transformatoren met

onverzilverde regelschakelaars. 

3.4.2 Monitoring leveringszekerheid
De leveringszekerheid wordt gemonitord door het analyseren van de storingsrapportages. In deze

paragraaf wordt de wijze en frequentie van rapportage besproken op basis waarvan wij de

leveringszekerheid monitoren.

PROCESBESCHRIJVING EN BEOORDELINGSKADER

Storingsregistratie rapportage

Storingen zijn een belangrijke bron voor het bepalen van de toestand van onze netten. Onze

storingsregistratie is gebaseerd op de NESTOR-systematiek en wordt gebruikt bij onder andere

risicoanalyses, trendanalyses en rapportages over de prestatie van de netten (bijvoorbeeld de

prestatiejaarverslagen die gebruikt worden bij de communicatie met gemeenten). Bij grote storingen

laten we door een onafhankelijke deskundige partij een onderzoek uitvoeren voor nadere analyse.

Stedin rapporteert intern maandelijks over de gerealiseerde waarden en over eventuele bijzonderheden

in het geval van in het oog springende trendmatige ontwikkelingen. Deze rapportage dient ook om te

bepalen waar tussentijdse en aanvullende beheersmaatregelen noodzakelijk zijn.

Storingsdashboard en ontwikkeling leveringszekerheid

In 2013 heeft Stedin een storingsdashboard opgezet, waarin alle MS-storingen worden getoond. Het

dashboard geeft het management en alle medewerkers inzicht in de performance van het net. Incidenten

en structurele ontwikkelingen op het gebied van storingen worden hiermee inzichtelijk. Indien nodig

kunnen aanvullende beheersmaatregelen worden getroffen.
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RESULTATEN LEVERINGSZEKERHEID
Figuur 16 toont de gerealiseerde jaarlijkse uitvalduur bij LS-klanten in 2011 en 2012. Tevens is het

landelijk gemiddelde en de streefwaarde van Stedin in de figuur weergegeven.

Figuur 16: Ontwikkeling jaarlijkse uitvalduur voor LS-klanten.
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In 2011 heeft het netwerk van Stedin volgens onze streefwaarden gepresteerd. De bijdrage van het

laagspanningsnet was lager dan onze streefwaarde en het middenspanningsnet was iets hoger dan onze

streefwaarde.

In 2012 hebben zich in de middenspanning drie incidenten voorgedaan die fors hebben bijgedragen aan

de jaarlijkse streefwaarde voor de uitvalduur. Deze incidenten betreffen de storingen van 22 en 30

januari 2012 in Rotterdam en de storing van 22 juni 2012 in Nieuwegein. Een van de incidenten werd

veroorzaakt door menselijk falen. De andere twee storingen waren complex en hadden waarschijnlijk te

maken met een intermitterende aardfout. Deze drie incidenten zijn beschreven in de landelijke NESTOR-

rapportage met de resultaten over 2012.

Naar aanleiding deze incidenten heeft Stedin maatregelen getroffen. In het proces is opgenomen dat

direct voorafgaand aan de uitvoeringsfase een FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) wordt opgesteld

voor de complexere en grotere projecten. De kritische factoren ten aanzien van een

leveringsonderbreking in het project worden daarmee inzichtelijk, nog voordat de werkzaamheden

daadwerkelijk worden uitgevoerd. Beheersmaatregelen worden opgesteld. De FMEA is gekoppeld aan

een stop/go-beslissing, waardoor deze analyse ook een formeel gewicht heeft gekregen in de projecten.

Het planmatig reviewen van alle beveiligingsinstellingen en het uitrollen van een aangescherpt

beveiligingsconcept zoals is aangegeven in Tabel 8 in Bijlage C heeft onder andere tot doel de kans op

complexe storingen te reduceren.

Figuur 17 toont de gemiddelde onderbrekingsfrequentie. In 2011 hebben we nagenoeg gelijk met onze

streefwaarde gepresteerd. In 2012 zijn we daar, door de gunstige bijdrage vanuit hoogspanning, ruim

onder gebleven. Als we de drie voornoemde incidenten uit de cijfers halen, zien we dat we ook in de

middenspanning ruim binnen onze streefwaarde blijven.
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Figuur 17: Ontwikkeling onderbrekingsfrequentie voor LS-klanten.
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De gemiddelde onderbrekingsduur is weergegeven in Figuur 18. In 2011 zijn we onder onze

streefwaarde gebleven. In 2012 hebben we onze streefwaarde overschreden. Op basis van de analyse

van deze resultaten hebben we o.a. een versnelling gedaan op de uitrol van Intelligente

Storingsverklikkers (monteur direct naar foutplaats). Daarnaast is de functie Herstelketen opnieuw vorm

gegeven. Dit zal niet alleen positieve gevolgen hebben voor de MS-netonderbrekingen, maar ook voor de

onderbrekingsduur van LS klanten. 

Figuur 18: Ontwikkeling gemiddelde onderbrekingsduur voor LS-klanten.
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3.4.3 Risico's
Stedin inventariseert en analyseert voortdurend de bedrijfsrisico’s. Waar nodig worden tijdig en

adequaat passende beheersmaatregelen getroffen. In deze paragraaf wordt ingegaan op de belangrijkste

risico’s en asset-gerelateerde risico’s voor Stedin met betrekking tot het transport en de distributie van

elektriciteit. Daarbij is de procesbeschrijving en het beoordelingskader weergegeven.

PROCESBESCHRIJVING EN BEOORDELINGSKADER
Zoals uiteen is gezet bij de beschrijving van ons kwaliteitsbeheersysteem (zie hoofdstuk 2) start ons

risicoproces bij het identificeren van knelpunten door medewerkers. Deze gegevens worden gebundeld

en geclusterd naar risicoclusters. Gecombineerd met informatie uit de storingen, toestandsanalyses,

(voorziene) omgevingsontwikkelingen en uitgevoerde programma’s geeft dit een totaal beeld voor de
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verschillende asset-gerelateerde risicoclusters. De waarderingen van alle risicoclusters zijn uitgevoerd

volgens het bedrijfswaardenmodel. De waarderingen worden jaarlijks aangevuld op basis van nieuwe

informatie, en in een peer review binnen Risico Management vastgesteld. Tezamen bevatten de clusters

alle bekende risico’s voor de assets van Stedin.

Gedetailleerdere systematiek risicoclusters sinds 2012

Om inzicht in de risico’s te verbeteren heeft Stedin in 2012 de systematiek met risicoclusters ingevoerd.

Het integrale risicobeeld dat daarbij ontstaat, bevordert ook het inzicht en de voorspelbaarheid van de

benodigde investeringen. Dit betekent echter wel dat de risicogebieden uit het KCD 2011 enigszins zijn

aangepast, opgesplitst of onder een ander cluster zijn opgenomen. Een voorbeeld hiervan is dat het

risicogebied MS-netten (KCD 2011) is opgesplitst in onder andere de risicoclusters MS-kabels, MS-moffen

en MS-installaties in MS-ruimtes. Hierdoor kunnen we meer gericht de investeringen aan de beschreven

risico’s koppelen en de effectiviteit van de maatregelen evalueren.

Om de belangrijkste risico’s voor de transportdienst vast te stellen zijn niet alleen de relevante asset-

gerelateerde risico’s benodigd. Ook de lange termijn risico’s en de organisatorische risico’s zijn hiervoor

van belang. De laatste twee typen risico’s worden jaarlijks vastgelegd in het Strategisch Risico Plan en

samen met de asset-gerelateerde clusterrisico’s gecombineerd in het Totale Risico Plan (zie paragraaf

2.2.1).

Volgens de procedure die in Bijlage D beschreven staat worden uit al deze risico’s de belangrijkste

risico’s geselecteerd. De analyse om tot de belangrijkste risico’s te komen gaat daarmee verder dan

enkel de benoeming van de asset-gerelateerde risico’s. Om meer inzicht te geven in de risico’s

beschrijven wij hieronder zowel de belangrijkste risico’s als de belangrijkste asset-gerelateerde risico’s.

RESULTATEN RISICO’S EN TERUGBLIK VORIG KCD

Terugblik vorige KCD

In ons vorige KCD hebben we de vijf belangrijkste risicogebieden op het gebied van kwaliteit

weergegeven en nader toegelicht. Deze resulterende risico’s zijn destijds gekozen, omdat deze zowel

voor de organisatie belangrijk zijn (dat wil zeggen: aandacht en/of sturing vragen) als boven de

acceptatiegrens scoren op de bedrijfswaarden van Stedin. Het betreft de onderstaande risicogebieden:

1. Uitval van HS stations;

2. Uitval van MS netten;

3. Uitval van LS netten;

4. Leveranciersmanagement en toestandsbeoordeling ageing assets;

5. Veiligheid en uitval van netten voor de openbare verlichting.

De waardering van de genoemde risicogebieden is weergegeven in Figuur 19. Hierin is de

risicowaardering aangeven in de situatie dat geen aanvullende beheersmaatregelen zouden worden

genomen.
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Figuur 19: Overzicht van de belangrijkste risico’s zoals gepresenteerd in het KCD 2011.
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Huidige inzichten en vergelijk met het KCD 2011

In relatie tot de risicogebieden vanuit het vorige KCD zijn de nodige beheersmaatregelen getroffen en

zijn diverse projecten geïnitieerd. De belangrijkste investeringen die worden gedaan om risico’s in

relatie tot kwaliteit te mitigeren zijn weergegeven in Tabel 8 in Bijlage C. Tevens is daarbij de voortgang

aangegeven.

Volgens de procedure (beschreven in Bijlage D) en op basis van ons toetsingskader zijn de belangrijkste

risico’s die wij momenteel zien voor de transportdienst vastgesteld. Dit zijn:

1. MS-kabels;

2. Graafwerkzaamheden E;

3. Openbare verlichting;

4. Slimme distributienetten.

De bovengenoemde risico’s verschillende deels met de risico’s zoals gepresenteerd in het KCD 2011. Dit

wordt deels veroorzaakt door de splitsing en gedetailleerdere beschouwing van de risicoclusters zoals

eerder aangegeven en voor een deel door acties van Stedin. Tabel 2 geeft een overzicht van de risico’s

zoals weergegeven in het KCD2011 en wat de nieuwe inzichten zijn ten aanzien van dat risico.
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Tabel 2: Overzicht van risico’s zoals gepresenteerd in het KCD 2011 en de huidige status.

Risico KCD 2011 Status per 1 augustus 2013

Uitval van HS stations Door vervanging van SA-systemen is dit risico verlaagd. Daarnaast

speelt ook de splitsing van de risicoclusters een rol. Uitval van HS-

stations behoort nu niet meer tot de belangrijkste risico’s

Uitval van MS netten Door de splitsing van de clusters is nu inzichtelijk gemaakt waar de

aandachtspunten liggen. In de belangrijkste risico’s voor dit KCD

komt deze terug als MS-kabels en graafwerkzaamheden

Uitval van LS netten Stedin heeft beter inzichtelijk waar de aandachtspunten liggen. Het

risico komt in dit KCD terug als graafwerkzaamheden

Leveranciersmanagement en

toestandsbeoordeling ageing

assets

De afgelopen twee jaar heeft Stedin belangrijke stappen hierin gezet.

Voor Coq-schakelaars zijn nu contracten gesloten. Het risico is

hierdoor gereduceerd en is nu geen onderdeel meer van de

belangrijkste risico’s

Veiligheid en uitval van netten

voor de openbare verlichting

Diverse maatregelen lopen om het risico te reduceren, zoals

aangegeven in Bijlage C. Daarnaast heeft Stedin dubbelgeïsoleerde

aansluitkasten in de lichtmasten in de omgeving van gevoelige

objecten geplaatst, zodat deze niet onder spanning kunnen komen te

staan.

Een overzicht van de belangrijkste risico’s zoals vastgesteld voor het KCD 2013 is weergegeven in Figuur

20. Aangegeven daarbij is de kans en het effect van het risico. Onderstaand is een nadere toelichting

gegeven op deze geïdentificeerde risico’s, met de genomen beheersmaatregelen.

Figuur 20: Overzicht van de belangrijkste risico’s voor de transportdienst volgens de huidige inzichten.
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1. MS-kabels

Het risico betreft uitval van MS-kabels met spanningsniveaus van 1kV tot en met 23kV en scoort zeer

hoog op de bedrijfswaarde kwaliteit. Storingen in middenspanningsnetten leveren jaarlijks de grootste

bijdrage aan de jaarlijkse uitvalduur. Dit wordt veelal veroorzaakt door graafwerkzaamheden (zie

hiervoor het volgende risico), specifieke moffen met een verhoogd risico op falen of verminderde
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conditie van MS-kabels. De laatst genoemde oorzaak levert momenteel voor het gehele

verzorgingsgebied van Stedin een bijdrage van 14% aan de jaarlijkse uitvalduur. Echter, uit analyses

blijkt dat MS-kabelstoringen in verhoogde mate voorkomen in een aantal specifieke gebieden, zoals

Ronde Venen en Goeree-Overflakkee. In 2010 is gestart met een kwaliteitsverbetering van het

elektriciteitsnet in de Ronde Venen (deelnetten Breukelen, Mijdrecht en Vinkeveen). De geplande

maatregelen zijn naar verwachting begin 2014 gerealiseerd. In 2013 is geanalyseerd of met de genomen

maatregelen, gegeven de recente storingsontwikkelingen, het voor Stedin gewenste kwaliteitsniveau

behaald wordt. Op basis van dit onderzoek wordt nu een 2e fase van grootschalige vervangingen gestart

om de kwaliteit verder te verbeteren. Bij de maatregelen onderscheiden we maatregelen die gericht zijn

op de impact van storingen en op de frequentie ervan.

De voornaamste maatregelen die wij nemen om de risico’s te beheersen zijn:

• Het aantal vervangingsprogramma’s intensiveren in de regio Ronde Venen en andere deelgebieden

op basis van de grootste bijdrage aan de totale MS-uitvalsduur;

• Het meten van ontladingen (PD-offline) van een fors aantal MS-kabels om de kwaliteit van de kabels

vast te stellen;

• Ervaring opbouwen met online monitoringsystemen, zoals in Rotterdam Centrum;

• Nauwgezet het aantal herhaalstoringen in hetzelfde tracé monitoren;

• Onderzoek doen naar (omgevings-)omstandigheden die van invloed zijn op de kwaliteit van kabels.

Hiermee kunnen wij in meer detail vaststellen wat de kwaliteit van de MS-kabels is op specifieke

locaties;

• Het plaatsen van netintelligentie en storingsverklikkers, waardoor we snel de storing kunnen

lokaliseren;

• Het optimaliseren van het beveiligingsconcept, waardoor het betreffende gebied selectief wordt

afgeschakeld.

2. Graafwerkzaamheden E

Het risico van de invloed van alle graafwerkzaamheden (voornamelijk derden) op het elektriciteitsnet

wordt gezien als zeer hoog op de bedrijfswaarde kwaliteit. Uitval door graafwerkzaamheden komt voor

op alle spanningsniveau’s, waarbij graafschade in het HS-net meestal niet direct tot uitval leidt.

In een aantal gevallen vindt uitval door graafschaden pas enige tijd na de werkzaamheden plaats. De

betreffende kabel is dan tijdens de graafwerkzaamheden beschadigd geraakt, waardoor later een storing

ontstaat.  Het is voor Stedin dan ook niet altijd herleidbaar wat de exacte oorzaak van de storing is

geweest. Indien kabels op deze wijze beschadigd zijn geraakt en dit niet aan ons is gemeld, hebben wij

geen zicht op het aantal potentiële zwakke plekken in de verbindingen.

Storingen in het elektriciteitsnet naar aanleiding van graafwerkzaamheden leiden tot een hoge bijdrage

aan de totale verbruikersminuten van het elektriciteitsnet en hebben invloed op de bedrijfswaarden

kwaliteit, financiën en imago.
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De voornaamste maatregelen die wij nemen om de risico’s te beheersen zijn:

• Goed datamanagement, invulling geven aan de WION-procedure (Wet Informatie-uitwisseling

Ondergrondse Netten) en actief afstemming zoeken met gemeenten om de gebieden waar wordt

gewerkt scherp te krijgen. Partijen zijn hierdoor op de hoogte van de ligging van onze infrastructuur;

• Netbeheer Nederland is in 2012 gestart met een campagne om de bewustwording van de risico’s en

de gevolgen van graafschade te vergroten;

• Stedin zet preventiemedewerkers in die toezicht houden bij graafwerkzaamheden, advies geven en

nauw samenwerken met de Operationeel Net Coördinatoren (ONC’ers);

• Het plaatsen van netintelligentie en storingsverklikkers, waardoor we snel de storing kunnen

lokaliseren;

• Het optimaliseren van het beveiligingsconcept, waardoor het betreffende gebied selectief wordt

afgeschakeld.

3. Openbare verlichting

Dit risico betreft het niet functioneren van de openbare verlichting (OV) of het gevaar voor de omgeving

door onvoldoende aanrakingsveilige lichtmasten. Dit risico waardeert Stedin als zeer hoog. Lichtmasten

van de openbare verlichting zijn geen eigendom van Stedin, maar van gemeenten of door gemeenten

gecontracteerde partijen. We hebben echter wel op enkele manieren invloed op de OV, namelijk door

storingen, aansturing en elektrische beveiliging vanuit het LS-net en de isolatie van de aansluitingen in

de lichtmasten.

Een onjuiste aansturing zorgt er voor dat lichtmasten niet juist aan- of uitschakelen ondanks de

aanwezigheid van spanning op het LS-net. De belangrijkste oorzaken die aan dit risico ten grondslag

liggen zijn de oudere aanstuursystemen en belemmeringen in de toegang tot de OV-verdeelkasten. Het

probleem van de kwaliteit van de OV-aansturing in algemene zin is opgenomen in een langetermijnstudie

naar de toekomst van het ToonFrequent (TF) stuursysteem dat naast de OV ook de tariefsturing en

diverse andere stuuracties in het net regelt.

Het niet functioneren van de beveiliging van het voedende LS-net kan leiden tot hoge

aanrakingsspanningen op lichtmasten indien in de mast een storing optreedt. Dit kan leiden tot letsel bij

mens en dier.

De voornaamste maatregelen die wij nemen om de risico’s te beheersen zijn:

• Sneller oplossen van storingen;

• In meer detail in kaart brengen van herhaal storingen. Dit geeft ons meer inzicht in waar de

aandachtsgebieden in de netten zich bevinden;

• Lange termijn studie TF-aansturing en pilots met alternatieve aansturing van OV;

• Pilot met dubbelgeïsoleerde aansluitingen in lichtmasten in de buurt van gevoelige objecten

(bijvoorbeeld scholen), teneinde (aanraak)spanningen op de lichtmast te voorkomen;

• Onderzoek naar de toestand van oude aansluitkabels in lichtmasten om na te gaan waar en hoe vaak

momenteel gevaarlijke situaties in ons net voorkomen. Daarmee kan de kans op storing in de

lichtmast verkleind worden;

• Waar mogelijk passen we de beveiliging aan. Daarmee wordt voorkomen dat de (aanraak)spanning

langdurig op de mast aanwezig blijft.
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4. Slimme distributienetten

Met de toenemende afhankelijkheid van energie wordt de omgeving steeds kritischer ten aanzien van

storingen, terwijl ook veel storingen worden veroorzaakt door externe omstandigheden. Nieuwe

technologie voor distributie-automatisering kan helpen om, tegen aanvaardbare kosten, de storingsduur

te beperken. Een kloof tussen verwachting van de omgeving en de gerealiseerde storingsduur kan

ontstaan in het geval dat Stedin deze automatisering niet tijdig heeft geïmplementeerd. Dit heeft gevolgen

op de bedrijfswaarden imago en mogelijk wet- en regelgeving. Op termijn wordt het risico op imago als

tenminste Hoog gewaardeerd.

De voornaamste maatregelen die wij nemen om de risico’s te beheersen zijn:

• De voortgang bewaken in de verdere uitrol van automatisering;

• Pilots uitvoeren om te leren van automatiseringsconcepten zoals het Self Healing Grid;

• De ontwikkelingen (inter)nationaal op dit gebied nauwlettend monitoren en participeren in

werkgroepen.

Belangrijkste asset-gerelateerde risico’s

Zoals beschreven heeft Stedin de belangrijkste asset-gerelateerde risico’s meegewogen in de procedure

om tot de belangrijkste risico’s voor de transportdienst te komen. De belangrijkste asset-gerelateerde

risico’s zijn hoogspanningkabels, middenspanningsmoffen en openbare verlichtingskasten. Onderstaand

volgt een korte toelichting:

• HS-kabels scoren extra hoog als gevolg van de toestandswaardering en de ernst van de mogelijke

effecten. Oliedrukkabels, massakabels en zinkerkabels zijn als ‘matig’ beoordeeld.

• MS-moffen scoren extra hoog op de bedrijfswaarde kwaliteit. Vanuit de NESTOR-cijfers blijkt dat

conditiegerelateerde storingen in MS-moffen een grote bijdrage leveren aan de jaarlijkse uitvalduur.

• Openbare verlichtingskasten scoren extra hoog op de bedrijfswaarde financiën (storingskosten). Dit

risicocluster omvat de kwaliteit van de OV-kasten, stuurpunten en aansturing van de openbare

verlichting.

Stedin heeft diverse programma’s geïnitieerd om deze risico’s te beheersen, zoals beschreven is in Tabel

8 in Bijlage C.

3.5 AANPASSING MAATREGELEN (ACT)

Het verschil tussen de gerealiseerde leveringszekerheid en onze streefwaarden bepaalt of we al dan
niet aanvullende beheersmaatregelen moeten treffen. Daarnaast wordt overwogen tot actie over te
gaan als uit onze kwaliteitsanalyses van de assets blijkt dat het kwaliteitsniveau minder wordt.

Acties kunnen bijvoorbeeld bestaan uit intensievere monitoring, onderhoud of het aanbrengen van

redundantie in het net. Een lagere toestandswaardering van een specifieke asset ten opzichte van de

toestandwaardering een jaar eerder is niet altijd reden om direct actie te ondernemen.

Met de PDCA-cyclus reflecteren we de effecten van ons handelen en omgevingsinvloeden op het net en

passen we de processen daarop aan. Zo hebben we vanuit onze prestatiemonitoring gezien dat we onze
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streefwaarden voor 2012 niet hebben gehaald. Een aantal incidenten in ons middenspanningsnet waren

hiervoor verantwoordelijk, waarbij een relatie met werkzaamheden in het net bleek. Wij hebben acties

genomen om de kans op incidenten tijdens werkzaamheden te reduceren door een FMEA-analyse met

daaraan gekoppeld een stop/go-beslissing op te nemen in het uitvoeringsproces

We hebben geconstateerd dat het nodig is om het vervangingsbudget voor 2015 en 2016 te verhogen ten

opzichte van 2014. Daarnaast wordt onverminderd ingezet op het effectiever besteden van de

beschikbare budgetten, zoals is beschreven in paragraaf 3.3.

3.6 INNOVATIE EN ONTWIKKELING

Stedin zet in op ontwikkeling en innovatie om op efficiënte en effectieve wijze de kwaliteit van de
netten te borgen. Innovatie binnen Stedin richt zich enerzijds op het identificeren en vertalen van
relevante trends en ontwikkelingen in de maatschappij naar netten van vandaag en morgen.
Anderzijds richt innovatie zich op nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van de bestaande netten te
borgen. Zo houden wij de energievoorziening nu en in de toekomst betaalbaar.

Innovatie als middel om toekomstige invloeden op kwaliteit vast te stellen
Ontwikkelingen in de maatschappij worden door ons gemonitord en vertaald naar aspecten die van

invloed zijn op leveringzekerheid. De resultaten die hieruit volgen kunnen aanleiding zijn om

bijvoorbeeld onze netten anders te ontwerpen. De benodigde informatie om deze ontwikkelingen in

beeld te brengen volgen onder andere uit proefprojecten die we samen met klanten, leveranciers en

overheden uitvoeren. Deze projecten leiden tot de implementatie van nieuwe technologieën die de

kwaliteit van levering verbeteren, zoals op afstand bedienbare middenspanningsinstallaties en de

ontwikkeling van het zelfherstellend net.

In de roadmap intelligent netbeheer die Stedin eind vorig jaar heeft opgesteld is de toekomstvisie op

intelligent netbeheer geschetst. Dit dient daarmee als leidraad voor de implementatie van intelligent

netbeheer binnen Stedin om de juiste keuzes in hun onderlinge samenhang op het juiste moment te

maken. Hiervoor zijn zowel technologische als procesinnovaties nodig. Ook wordt de koppeling tussen

de netten en de ICT, ICT/OT integratie en de bescherming van de netten tegen cybercrime steeds

belangrijker. Stedin neemt nu al maatregelen om ICT en de netten te koppelen en de netten te

beschermen tegen cybercrime. Op technologisch gebied zijn er momenteel veel mogelijkheden voor het

automatiseren van de netten. Voorbeelden hiervan zijn de vernieuwing van de Stations

Automatiseringssystemen in de Hoofdverdeelstations (gepland gereed 2014) en het aanbrengen van SA

light systemen in het middenspanningsnet. Een industrialiseringsslag is nodig om de technieken op een

kosten efficiënte wijze grootschalig uit te kunnen rollen.

Innovatie als middel om kwaliteit te verhogen
Innovatieve maatregelen maken het mogelijk om kostenefficiënter de leveringszekerheid te verhogen.

Naast de maatregelen die inmiddels van innovatie tot standaardproducten zijn geworden, zoals de

Intelligente Storingsverklikkers, beproeft Stedin verschillende manieren om stromen en spanningen in de

netten te meten en deze via het Distributie Management Systeem (DMS) te ontsluiten. Hierdoor kan

planning en bedrijfsvoering van de netten efficiënter worden gemaakt.  
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Een ander voorbeeld van innovatie op het gebied van leveringszekerheid is de realisatie van het Self

Healing Grid in Rotterdam-Centrum en Zuidwijk. Door de installatie hiervan zijn we in staat om 80% van

het afgeschakelde gebied binnen 1 minuut weer in bedrijf te hebben. Een enorme verbetering ten

opzichte van de huidige situatie, waarbij het herstellen van een storing gemiddeld zo’n 1,5 uur duurt.

Verder heeft Stedin in Rotterdam-Centrum een online monitoringsysteem geïnstalleerd om voortekenen

van het falen van verbindingen te kunnen detecteren. Als dergelijke voortekenen worden gesignaleerd,

kan Stedin het net omschakelen om vervolgens de verdachte component in de verbinding te vervangen.

Betrokkenheid van medewerkers binnen Stedin
Wij zijn van mening dat innovatie het beste in open dialoog met betrokkenheid van onze stakeholders

kan ontstaan. Door alle medewerkers actief te betrekken bij innovatie hebben we als organisatie meer

innovatiekracht dan de situatie waarbij dit enkel bij een select aantal medewerkers is neergelegd.

Medewerkers worden door Stedin geprikkeld om mee te denken met innovaties en ook zelf ideeën in te

dienen. Zo houdt Stedin een innovatieblog bij met relevante ontwikkelingen waarop medewerkers

kunnen reageren en worden er innovatiemiddagen georganiseerd waarbij medewerkers kunnen

participeren.
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Stedin is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar omgeving, medewerkers en
personeel van derden. We geven invulling aan die verantwoordelijkheid door
preventief maatregelen te nemen, maar ook door adequaat te handelen indien zich
een onveilige situatie of een incident voordoet.

Onder de preventieve maatregelen vallen naast bijvoorbeeld veilig werken (BEI/VIAG), vervanging van

assets en inspectie- en onderhoudswerkzaamheden ook het voorbereid zijn op noodsituaties. Binnen

Stedin onderscheiden we daarin twee hoofdaspecten, namelijk de organisatie van bedrijfshulpverlening

(BHV) en de crisismanagementorganisatie, zoals uitgewerkt in het crisismanagementplan (CMP).

Deze preventieve maatregelen kunnen niet voorkomen dat zich onveilige situaties of incidenten

voordoen. Onveilige situaties dienen hersteld te worden, bij incidenten is het zaak om mensen en

omgeving te beschermen en de situatie weer in veilige staat te brengen. We registreren en onderzoeken

onveilige situaties en incidenten om ervan te leren.

Onze preventieve en corrigerende maatregelen op veiligheidsgebied zijn gebaseerd op de

geïdentificeerde en gekwantificeerde risico’s.

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de crisismanagementorganisatie en haar oefeningen, hoe we leren

van incidenten, risicomanagement binnen Stedin, inclusief asset gerelateerde risico’s en de opvolging

daarvan middels inspectie, onderhoud en vervanging.

4.1 CRISISMANAGEMENTORGANISATIE EN -OEFENINGEN

Voor Stedin is het van belang om op verstoringen van regulier transport van gas- en elektriciteit snel
en adequaat te kunnen reageren, met als doel de klant zo snel mogelijk weer te kunnen bedienen met
leveringsherstel.

Hiertoe beschikt Stedin naast haar reguliere uitvoeringsorganisatie over een crisisorganisatie. De

inrichting van deze organisatie is vastgelegd in het CrisisManagementPlan (CMP). De

verantwoordelijkheid voor deze organisatie is belegd bij de afdeling Netcoördinatie. 

De participanten in de crisisorganisatie zijn hiertoe opgeleid. Binnen Stedin wordt er gewerkt met één

standaardmethodiek binnen de crisisorganisatie. Sinds 2013 heeft Stedin ook een stafmedewerker in

dienst die verantwoordelijk is voor de crisisorganisatie. Het borgen van het opleidingsbeleid is ook bij

deze medewerker belegd. Het jaarlijks opleidingsprogramma is functiegerelateerd vormgegeven.

De werknemers die onderdeel uitmaken van de crisisorganisatie participeren jaarlijks tenminste bij twee

grote oefeningen. In de ontwikkeling van de crisisorganisatie zal dit aantal worden vergroot zodat naast

opleidingen ook middels oefeningen de basisvaardigheden van de crisisfunctionarissen zullen worden

getraind.

Grote oefeningen worden in samenwerking met een externe partij georganiseerd. Op deze manier wordt

de crisisorganisatie ook getoetst op haar prestaties. Van incidenten waarbij sprake is van bijzondere
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omstandigheden worden ook incidentrapportages gemaakt. Deze rapportages worden gebruikt om de

(crisis)organisatie verder te laten ontwikkelen.

4.2 LEREN VAN INCIDENTEN

Naast het leren van incidenten (bijvoorbeeld grote gaslekkages en grootschalige uitval van
elektriciteit) vanuit de crisismanagementorganisatie, leert Stedin ook op andere manieren van
incidenten. Namelijk via het Incidenten Registratie en Informatiesysteem (Iris*) en door
ongevallenonderzoek. Tevens voert Stedin werkplekinspecties (WPI’s) en rondgangen uit om
vroegtijdig incidenten op de werkvloer te voorkomen.

Iris*
Iedere Stedin medewerker kan veiligheidsafwijkingen op het gebied van gezondheid, beveiliging, milieu

en veiligheid voor derden melden in het meld- en registratiesysteem Iris*. Deze meldingen komen binnen

bij de afdeling HSSE waar de meldingen worden opgepakt. Afhankelijk van de melding worden er acties

uitgezet in samenspraak met betrokkenen binnen de organisatie.

Daarnaast worden er trendanalyses gedaan om risico’s te bepalen en maatregelen te nemen om

grondoorzaken weg te nemen.

Ongevallenonderzoek
Ook leert Stedin door ongevallenonderzoek te doen na ongevallen of bijna-ongevallen. Hieruit komen

naast corrigerende ook preventieve verbetermaatregelen die na besluitvorming in het betreffende MT

worden opgevolgd.

Werkplekinspecties (WPI’s)
WPI's worden zowel binnen (kantooromgeving) als buiten (controleproces aannemers) gehouden en

hebben als doel afwijkingen aan het proces vast te stellen. De werkplekinspecties in de kantooromgeving

worden gehouden door leidinggevenden. Buiten worden deze door Kwaliteitsauditoren (Realisatie) en

Opernationeel Netcoördinatoren uitgevoerd. De resultaten en eventuele verbeteracties worden

geregistreerd. Bij de verbeteracties wordt aangegeven wie voor opvolging verantwoordelijk is en binnen

welke termijn dit dient te geschieden. De afdeling HSSE registreert de resultaten en bewaakt de

voortgang van de WPI's uit de kantooromgeving. Realisatie is verantwoordelijk voor het 'controleproces

aannemers'.

Rondgangen
Rondgangen hebben in tegenstelling tot WPI’s niet als doel om afwijkingen van het proces vast te stellen

maar om via open communicatie een beeld te krijgen van de beleving en verbetermogelijkheden ten

aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu op de werkvloer.

4.3 INTEGRAAL RISICOMANAGEMENT

Stedin onderscheidt twee risicomanagementprocessen. Enerzijds het Stedin-brede risicomanagement
(gebaseerd op COSO ERM) en anderzijds assetrisicomanagement (gebaseerd op PAS 55/NTA 8120).
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In deze paragraaf gaan we verder in op de relatie tussen deze twee risicomanagementprocessen en
de veiligheidsrisico's die binnen Stedin worden erkend.

4.3.1 Stedin-breed risicomanagement
Het Stedin-brede risicomanagementproces is op hoofdlijnen gelijk aan het

assetrisicomanagementproces, zoals beschreven in paragraaf 2.2.1. Het verschilt met name in het

aandachtsveld. De relatie tussen beide processen wordt in de volgende paragraaf beschreven.

4.3.2 Relatie risicoprocessen
In deze paragraaf beschrijven we de relatie tussen het Stedin-brede risicomanagement en

assetrisicomanagement.

Assetrisicomanagement is voornamelijk gericht op de risico’s voor de netten van Stedin. Een overzicht

hiervan is opgenomen in het Totale Risico Plan (TRP). Dit document bevat de resultaten van de totale

risicoanalyse, zoals die volgens de jaarcyclus van Stedin uitgevoerd dient te worden. De inhoud van het

TRP wordt als input meegenomen voor het Stedin-brede risicomanagementproces. Op die manier is de

aansluiting tussen de twee processen gewaarborgd.

Een voorbeeld:

Het risico ‘breuk, lekkage en/of explosies’ (zie Figuur 21, risiconummer 7) heeft een dusdanig grote

impact en kans van optreden dat het door Asset Management vanuit het assetrisicomanagementproces in

het Stedin-brede risicoprofiel is opgenomen. Dit risico komt natuurlijk in meer gedetailleerde vorm ook

terug in het TRP.

Tabel 3: Voorbeeld relatie tussen een Stedin-breed risico- en assetgerelateerde risico's. Een aantal van de assetgerelateerde risico's dragen

bij aan veiligheidsrisico's.

Stedin risico: Risico op breuk, lekkage en/of

explosies

 

Omschrijving Asset gerelateerde risico's

Het risico op breuk, lekkage en/of

explosies (o.a. m.b.t. primaire

gasaansluitingen) met als gevolg

storingen (herhaaldelijk) of

ongeval (letsel/dode).

Gebrekkige informatievoorziening voor het O&I proces

Onvoldoende kwaliteit van de asset informatie

Ontoereikende conditie MS-kabels

Ontoereikende conditie LD hoofdleiding Grijs Gietijzer

Ontoereikende conditie PGA algemeen

Ontoereikende conditie en ligging Wadleiding

Bovenstaande oorzaken zijn gebaseerd op risico’s benoemd in het

Totale Risico Plan en worden nader beschreven in het hoofdstuk

Kwaliteit.

4.3.3 Veiligheidsrisico’s
De veiligheidsrisico’s die in het Stedin-brede risicomanagementproces zijn geïdentificeerd zijn

opgenomen in het risico-overzicht (heat chart) van Stedin (zie Figuur 21). Per risico is aangegeven welke

afdeling verantwoordelijk is voor het nemen van maatregelen. Zo is Asset Management verantwoordelijk

voor de risiconummers 6 en 7 (AM1 en AM2). Het totaaloverzicht (zie onderstaand figuur) wordt
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periodiek besproken met de afdeling HSSE van Stedin en gerapporteerd aan Corporate HSSE van Eneco.

De veiligheidsspecialisten kunnen op basis van deze input de relatie met de business extra inhoud

geven. 

De risiconummers in Figuur 21 zijn:

1. Discontinuiteit in bedrijfsvoering (kantoren, systemen en mensen) (HSSE1);

2. Veiligheidsincidenten (incl. aannemers) (HSSE4);

3. Terrorisme, vandalisme en/of diefstal (HSSE3);

4. Onduidelijkheid incidenten meldingsproces (HSSE2);

5. Niet voldoen aan arbonormen;

6. Schade netwerk door derden (AM2);

7. Breuk, lekkage en/of explosies (AM1);

8. Onjuiste uitvoering opdrachten (INK3);

9. Aansturing van aannemers (REA1);

10. Onbedoeld verbruik (fraude) (Spec2);

11. Niet tijdig uitvoeren inspectiewerkzaamheden (REA3).

Figuur 21: Heat chart risico's HSSE Stedin Netbeheer.
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4.4 ONDERHOUD EN VERVANGINGEN

In deze paragraaf wordt de relatie tussen de onderhouds- en vervangingsplannen en de
veiligheidrisico's beschreven.

In Figuur 21 hebben met name de risico’s nr. 6 (schade netwerk door derden) en nr. 7 (breuk, lekkage

en/of explosies) een relatie met de investerings- en onderhoudsplannen van Asset Management rondom

de bedrijfswaarde veiligheid. In Tabel 26 in Bijlage G wordt de relatie aangegeven tussen de Stedin-

brede veiligheidsrisico's, de belangrijkste veiligheidsrisico’s die zijn erkend door Asset Management en

welke maatregelen bijdragen aan de borging van de veiligheid. In deze tabel staan voornamelijk

gasrisico’s benoemd, aangezien gasdistributie vaker veiligheidsrisico's met zich meebrengt. Asset- en

inspectiedata geldt voor zowel gas als elektriciteit.
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Het veilig en continu leveren van energie houdt in dat Stedin als netbeheerder
voortdurend de capaciteitsbehoefte bewaakt en hier tijdig en adequaat op inspeelt.
In dit hoofdstuk geven wij aan hoe wij ervoor zorgen dat tijdig de benodigde
netcapaciteit beschikbaar is.

5.1 DE PDCA-CYCLUS IN HET KORT

Wij hanteren de PDCA-cyclus in onze processen, om te leren van onze activiteiten en
monitoringsprincipes en de effecten op capaciteit. Deze paragraaf geeft kort weer op welke wijze wij
de PDCA-cycli hanteren om voldoende netcapaciteit te waarborgen.

Twee PDCA-cycli
Stedin onderscheidt twee PDCA-cycli (zie Figuur 7 in paragraaf 2.1) In de eerste cyclus stelt de Asset

Owner kaders vast om voldoende netcapaciteit beschikbaar te hebben. De doelstellingen die hieruit

volgen hebben betrekking op het tijdig realiseren van nieuwe aansluitingen en randvoorwaarden voor

het gebruik van haar componenten, zoals criteria voor maximale belasting. Monitoringsgegevens van

zowel de ontwikkeling van de netbelasting als de relevante trends en ontwikkelingen in de maatschappij

resulteren in scenario-ontwikkeling en de vaststelling van het KCD. Veranderende ontwikkelingen

kunnen leiden tot aanpassing van de plannen.

De tweede PDCA-cyclus gebruikt de planvorming als input, wat als basis dient voor de activiteiten. De

plannen die door de directie zijn vastgesteld worden geoperationaliseerd. Ten aanzien van de

belastbaarheid van componenten volgen daaruit concrete waarden, waaraan tijdens de bedrijfsvoering

dient te worden voldaan. Waar nodig worden risicogedreven netuitbreidingen gerealiseerd. Monitoring

van de actuele netsituatie en de controle of netaansluitingen tijdig worden gerealiseerd, geven aan in

hoeverre aanpassing van onze aanpak benodigd is. Zo krijgen wij terugkoppeling op de wijze waarop

onze maatregelen bijdragen aan het waarborgen van voldoende netcapaciteit.

De twee PDCA-cycli grijpen in op elkaar. De beschikbare en benodigde netcapaciteit wordt

teruggekoppeld aan de directie van Stedin en de Asset Owner. Doelstellingen en plannen kunnen hierop

worden aangepast en gelden als richting voor de organisatie.

5.2 DOELSTELLINGEN EN PLANNEN (PLAN)

De directie van Stedin geeft vorm aan de strategie. Dit vertaalt zich in doelstellingen en plannen voor
het realiseren van voldoende netcapaciteit. De wijze van totstandkoming van de doelstellingen en
plannen is al beschreven in hoofdstuk 2. Deze paragraaf geeft de praktische invulling van de plannen
weer.

De doelstellingen zijn afgeleid van onze bedrijfswaarden, risicomatrix en streefwaarden voor kwaliteit.

Netcapaciteit raakt aan de meeste bedrijfswaarden. Een hoge belasting beïnvloedt de kwaliteit en

levensduur van de componenten en heeft daarmee invloed op leveringszekerheid. Het tijdig realiseren

van aansluitingen houdt verband met de bedrijfswaarden financiën (claims of compensatievergoeding),

wet- en regelgeving en imago.

5 CAPACITEIT

58



Van doelstellingen naar plannen
Controle en monitoring (zie paragraaf 5.4) resulteert in een beeld van de netbelasting. Een vergelijk met

de eerdere gegevens van de netbelasting wordt gemaakt, om te bezien of de uitgevoerde maatregelen

voldoende effect hebben gehad op de beschikbare netcapaciteit en wat de verandering in

belastingsvraag is geweest. Capaciteitsanalyses, waarbij de opgestelde scenario’s en klantaanvragen als

input dienen, geven aan waar hoge netbelastingen worden verwacht. Elk jaar worden de

capaciteitsprognoses herzien en vastgelegd in ons Plan voor Investeringen en Onderhoud Netten.

De kaders van de Asset Owner met betrekking tot het gebruik van haar assets zijn vertaald naar

concrete maximale belastbaarheden voor de assets. Stedin houdt hierbij rekening met onder andere de

toegestane temperatuur van de assets, welke is vertaald naar waarden voor de belastingsstroom.

Plannen KCD 2011
Uit onze capaciteitsanalyses zoals gedefinieerd in het KCD 2011 volgde dat er 66 capaciteitsknelpunten

t/m 2021 zouden ontstaan in het destijds meest waarschijnlijk geachte scenario. In Figuur 22 is dit

nogmaals weergegeven. Voor elk van de 66 knelpunten heeft Stedin mogelijke oplossingen bedacht.

Figuur 22: Overzicht van het aantal capaciteitsknelpunten bij verschillende scenario’s zoals weergegeven het KCD 2011.
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Voor de capaciteitsrisico’s zijn nadere plannen gemaakt. In het KCD 2011 is beschreven dat negen

capaciteitsknelpunten in uitvoering waren en er bij veertien knelpunten gestart zou worden met de

oplossing ervan in de periode 2012 t/m 2015. Voorts is aangegeven dat er 43 worden gemonitord om de

ontwikkeling op het gebied van de knelpunten te bezien.

5.3 UITVOERING UITBREIDINGSINVESTERINGEN (DO)

Het veilig en continu leveren van energie houdt in dat Stedin tijdig netuitbreidingen realiseert. Deze
paragraaf laat zien hoe wij de uitvoering van projecten binnen onze organisatie hebben
georganiseerd, wat de status is van de belangrijkste projecten en de omvang van de investeringen
die wij voor de komende jaren voorzien.
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Uitvoering van projecten wordt door ons uitbesteed. De laatste jaren werken wij ernaar toe om meer

marktpartijen de kans te geven voor ons te werken. Dit heeft te maken met de wens van Stedin om

minder afhankelijk te zijn van partijen en de noodzaak om kostenefficiënter te werken. Concurrentie

zorgt in beginsel voor dalende prijzen. Wij bewaken de kwaliteit van de partijen doordat partijen aan

bepaalde criteria moeten voldoen om voor ons te werken. Ook zien wij toe op de uitvoering en eisen wij

bewijsstukken waaruit blijkt dat de cruciale aspecten zijn getest en geborgd voor oplevering van het

project.

Afgeronde projecten tussen 2011 en 2013
In het KCD 2011 zijn projecten beschreven om de benodigde uitbreidingen te realiseren. In Tabel 4 is een

overzicht gegeven van de projecten die tussen 2011 en 2013 zijn afgerond. De projecten die momenteel

in uitvoering zijn of volgens de huidige inzichten worden gestart, worden besproken in paragraaf 5.4.3

en weergegeven in Tabel 5. Een uitgebreid overzicht van de afgeronde, in uitvoering zijnde en nog

komende uitbreidingsprojecten zijn weergegeven in Bijlage H.

Tabel 4: Overzicht van afgeronde uitbreidingsprojecten in 2011 en 2012.

Locatie Toelichting project Datum afgerond

Nieuwegein Uitbreiden en aanpassen station Nieuwegein mrt-12

Utrecht-Zuid Verzwaren transformatoren okt-10

Klaaswaal Verzwaren verbinding Klaaswaal-Middelharnis nov-12

Oostland Backbone aanbregen tuindergebied aug-12

Ypenburg Bouw nieuw station 150/25/23 kV jul-12

Technolopis Delft Nieuw station ihkv nieuwbouw (kantoren) jun-12

Schiedam Noord en Oost Verzwaren en vernieuwen trafo's en installatie nov-13

OS Rotterdam Airport Nieuw station ihkv nieuwbouw (kantoren en huizen) mei-12

Nieuwbouw 150kV Maasvlakte+MV2 Backbone aanbregen nieuw industriegebied mei-13

De Haak 25 kV Nieuwe verbindingen Verzwaren van verbinding door Nieuwe Maas nov-11

Alblasserdam 150 kV 3e trafo Uitbreiden trafo capaciteit ivm komst nieuwe klant okt-12

Europoort 23 kV twee nieuwe spaartrafo's Uitbreiden trafo capaciteit dec-11

uitbr.station Zuidwijk 23kV met 4 velden Uitbreiden schakelinstallatie ivm komst nieuwe klanten apr-12

cap.uitbr.(De Haak) ivm aansl.Van Vliet Uitbreiden schakelinstallatie ivm komst nieuwe klanten aug-12

Aanbrengen ventilatoren Utrecht en Gouda Aanbrengen ventilatoren div. stations ivm capaciteit apr-12

Zwembad Tracé Nootdorp 2 Aanbrengen extra verbinding ivm nieuw gebied mrt-13

uitbr.stat.TR279 Weert Ind.kade Spoorbr. MS uitbreiding nav diverse grote klanten nov-11

uitbr.TR7 Weert en aanp.MS/LS MS uitbreiding nav diverse nieuwe klanten in centrum van Weert sep-11

MS-net Goeree Overflakkee fase 1 en 2 Vervangen dunnere kabels door nieuwe standaard dec-11

IJsselmonde aansl. achter Waalhaven E Omhangen van MS station achter ander HVS nov-12

Koningspoor 2, Houten MS uitbreiding nav komst nieuw winkelcentrum mei-12

Bouw MS verdeelstat. Hoog Dalem Nieuw station ivm komst nieuwe woningen met Warmtepompen dec-10

Beerweg Msvlakte meeleggen 23kV Extra verbinding ivm capaciteitsrisico apr-11

Aanpassing MS-net Hellevoetsluis Ontlasten van MS ring Hellevoetsluis jan-11

Netverzwaringen Vierpolders Ontlasten van MS ring Vierpolders apr-11

Ontlasten 10kV, veld 211 stat. Wellebrug Ontlasten van MS ring Wellebrug aug-11

aanpassen MS-net Spijkenisse Ontlasten van MS ring Spijkenisse sep-11

ontlasten Ooltgensplaat Ontlasten van MS ring Ooltgensplaat aug-11

Omvang uitbreidingsinvesteringen 2014-2016
De uitbreidingsinvesteringen zijn opgebouwd uit een aantal investeringsredenen. Dit betreft de

onderstaande redenen:
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• Capacity: capaciteitsvergrotingen in de bestaande infrastructuur (risico gedreven);

• Large connections: aansluitingen met een aansluitcapaciteit van meer dan 1,75MVA, inclusief de

benodigde diepte-investeringen (klant gedreven);

• Network expansion: nieuwe netwerken en nieuwe aansluitingen met een aansluitcapaciteit van

minder dan 1,75MVA, nieuwe stations, nieuwe gebieden (klant gedreven) en verzwaringen en

verplaatsingen van aansluitingen (klant gedreven).

Figuur 23 geeft de geprognosticeerde omvang van de uitbreidingsinvesteringen, waarbij de indeling

volgens bovengenoemde categorieën is gehanteerd. De budgetten volgen vanuit onderliggende analyses

en worden gebundeld in ons Plan voor Investeringen en Onderhoud Netten. Onze

uitbreidingsinvesteringen zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan capaciteitsrisico’s, die het gevolg zijn van de

investeringsredenen Capacity en Network Expansion. Het merendeel betreft uitbreidingen in het netwerk

(capacity en network expansion), een relatief klein deel is te herleiden naar nieuwe aansluitingen (large

connections).

Figuur 23: Overzicht geplande uitbreidingsinvesteringen voor de jaren 2014 t/m 2016.
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Voor de komende jaren, de periode 2014 t/m 2016 en verder, voorzien wij minder

uitbreidingsinvesteringen dan aangegeven in het KCD 2011. De reden hiervoor is vooral dat de

verwachte groei van de elektriciteitsvraag nu kleiner is dan waarmee in het KCD van 2011 is gerekend.

Een nadere onderbouwing hiervan is weergegeven bij de beschrijving van de scenario’s in paragraaf

5.4.2.

5.4 CONTROLE EN MONITORING (CHECK)

Het continu en veilig leveren van energie houdt in dat Stedin de beschikbare en benodigde
netcapaciteit nauwlettend controleert en prognosticeert middels berekening van verschillende
scenario’s. Op deze wijze houden wij rekening met verschillende omstandigheden die zich kunnen
voordoen en kunnen wij adequaat inspelen op veranderingen.
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5.4.1 Bepaling capaciteitsknelpunten
Het proces voor het bepalen van capaciteitsknelpunten hebben wij reeds in het KCD 2011 uitvoerig

beschreven. In dit KCD is hiervan een beknopte opsomming gegeven. De belangrijkste processtappen

voor het bepalen van de verwachte belasting zijn:

1. Het verzamelen van de gemeten belastingen per knooppunt van het voorgaande jaar;

2. Het evalueren van de plannen uit het KCD 2011, in relatie tot de effecten op de netbelasting;

3. Het bepalen van de belastingontwikkeling. Voor bestaande aansluitingen doen wij dit middels

scenario’s. Voor nieuwe aansluitingen maken we gebruik van aanvragen, onze eigen prognoses en

kentallen voor de toe- en afname van woningen en industrie;

4. Het bepalen van de ontwikkeling in opwekking. Belangrijk om te vermelden is dat Stedin ook

rekening houdt met het gegeven dat de inzet van opwek niet vanzelfsprekend is. Vooral voor WKK,

wind- en zonne-energie geldt dat wij niet kunnen rekenen op de inzet daarvan. Onze netten moeten

hierop zijn uitgelegd;

5. De gegevens worden gecombineerd in een berekening. Berekeningen worden uitgevoerd voor de

komende 10 jaar.

Figuur 29 in Bijlage I geeft deze processtappen schematisch weer. De scenario’s en de totstandkoming

daarvan is beschreven in paragraaf 5.4.3, samen met overige relevante ontwikkelingen die wij zien op

het gebied van aansluitingen en van netcapaciteit.

5.4.2 Scenario´s
Stedin hanteert voor haar planning drie scenario’s tot 2020. Tevens maakt Stedin een doorkijk van de

ontwikkelingen naar 2030. Deze drie scenario’s worden gekenmerkt door de mate waarin de economie

zich zal herstellen en de verduurzaming van de energievoorziening intrede vindt. Deze aspecten worden

vertaald naar die elementen die daadwerkelijk van invloed zijn op de capaciteitsontwikkeling van de

netwerken van Stedin zoals de verandering van de belasting op de netten en de opkomst van decentrale

productie. In de scenario’s kijken wij naar de ontwikkelingen van duurzame technologieën en de

verwachte impact daarvan op onze netten. Deze ontwikkelingen zijn:

• Elektrisch vervoer;

• HRe-ketels;

• Elektrische warmtepompen;

• Windenergie;

• Opkomst van zonnepanelen.

Concrete plannen met grotere windturbines worden meegenomen op de wijze zoals is besproken in

paragraaf 5.4.1. De impact van kleinschalige windenergie blijkt in alle scenario’s verwaarloosbaar en is

daarom niet nader beschouwd.

SCENARIO 1: ECONOMISCHE KRIMP, TEMPO VAN VERDUURZAMING ENERGIEVOORZIENING IS LAAG
In dit scenario gaan we uit van een krimpende economie. De olieprijs blijft hoog, de

consumentenkoopkracht daalt ten gevolge van hoge werkeloosheid en drastische

bezuinigingsmaatregelen van de overheid. De productie in Nederland groeit niet en het

investeringsklimaat verbetert pas na 2017.

5 CAPACITEIT - 5.4 CONTROLE EN MONITORING (CHECK)

62



In dit scenario neemt de vraag naar energie af en het tempo van verduurzaming is vergelijkbaar met het

huidige tempo. De overheidsdoelstelling 14% duurzame energie in 2020 wordt niet gehaald. Voor het

doorrekenen van de netten wordt in dit scenario concreet gerekend met de volgende punten:

• De piek van de elektriciteitsvraag op 25kV en hogere netvlakken daalt gemiddeld met 1,5%.

• De installatie van zonnepanelen blijft gelijk aan het tempo van 2012. Jaarlijks komt er in Nederland

circa tot 120MW bij. In 2020 is er in Nederland circa 0,8GW geïnstalleerd vermogen. Circa 25%

hiervan bevindt zich in het gebied van Stedin.

• Slechts de helft van de overheidsdoelstelling ten aanzien van wind op land wordt gerealiseerd. Dat wil

zeggen dat in Nederland circa 3GW wind op land is geïnstalleerd en binnen het gebied van Stedin

ongeveer 500MW.

• Er vindt zeer beperkte nieuwbouw plaats waarbij de druk op bouwkosten hoog is. Er zal voldaan

worden aan de geldende EPC-norm tegen de laagst mogelijke kosten. Innovatieve oplossingen zoals

warmtepompen en toepassen van geothermie vinden zeer beperkt plaats.

• Ten gevolge van de slechte prijsverhouding gas – elektriciteit zullen diverse warmtekracht centrales

worden stilgezet. Circa 0,9TW waarvan circa 0,35TW binnen het gebied van Stedin.

• Het aantal elektrische auto’s stijgt beperkt.

SCENARIO 2: ECONOMISCHE GROEI IS NIHIL, TEMPO VAN VERDUURZAMING ENERGIEVOORZIENING NEEMT TOE
In dit scenario gaan we uit van een beperkte tot geen economische groei. De olieprijs blijft hoog. De

koopkracht van de consumenten blijft gelijk en de werkloosheid is circa 5% van de beroepsbevolking. Er

is een beperkte productiegroei. Het investeringsklimaat verbetert langzaam en pas in 2015 wordt

verwacht dat het investeringsniveau op het niveau van 2008 ligt. Voor de huizenbouw wordt een

langzamer groeipad voorzien.

In dit scenario stabiliseert de vraag naar energie. Het tempo van de verduurzaming van energie neemt

toe o.a. door toenemende subsidies op wind op land en wind op zee. De overheidsdoelstelling 14%

duurzame energie in 2020 wordt nagenoeg gehaald.

• De piek van de elektriciteitsvraag blijft gelijk aan de huidige vraag (accres = 0%).

• De installatie van zonnepanelen neemt toe. Zelflevering wordt fiscaal beperkt mogelijk gemaakt;

partijen die zelf geen dak tot hun beschikking hebben, kunnen investeren in zonnepanelen op een dak

van een ander en hier een energiebelastingvoordeel voor krijgen. In Nederland staat er 4GW

geïnstalleerd waarvan 25% in het gebied van Stedin. 50% daarvan staat op daken van huizen.

• Tot 2017 vindt nog beperkte nieuwbouw plaats waarbij de druk op de bouwkosten hoog is. Na 2017

neemt nieuwbouw gestaag toe en is er ook weer er financiële ruimte om boven op de EPC-norm,

extra’s toe te voegen (bijvoorbeeld standaard zonnepanelen en warmtevoorziening via geothermie).  

• De overheidsdoelstelling van wind op land wordt gehaald. Dat wil zeggen dat in 2020 circa 6GW wind

op land is geïnstalleerd waarvan circa 1,1GW in het gebied van Stedin.

• Ten gevolge van de slechte prijsverhouding gas – elektriciteit zullen diverse warmtekrachtcentrales

worden stilgezet. Circa 0,9TW waarvan circa 0,35TW binnen het gebied van Stedin.

• Het aantal elektrische auto’s is in 2020 circa 100.000 waarvan circa 33.000 binnen het gebied van

Stedin.
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SCENARIO 3: GEMATIGDE ECONOMISCHE GROEI, TEMPO VAN VERDUURZAMING ENERGIEVOORZIENING VERSNELT
In dit scenario gaan we uit van een gematigde economische groei. De olieprijs is lager dan in het

scenario waarbij de economische groei nihil is. De koopkracht van de consumenten neemt toe en de

werkloosheid neemt geleidelijk weer af. De productiegroei stijgt weer naar het niveau van voor de crisis

naar 2,5% à 3%. Na 2015 verbetert het investeringsklimaat significant en ook de huizenbouw neemt

gestaag toe.

In dit scenario stijgt de vraag naar energie. Het tempo van de verduurzaming van energie wordt

versneld. Verduurzaming wordt gebruikt om de economie weer op gang te helpen. Er wordt fors meer

uitgegeven aan subsidies en fiscale maatregelen die verduurzaming stimuleren. De overheidsdoelstelling

14% duurzame energie in 2020 wordt zonder problemen gehaald.

• De piek van de elektriciteitsvraag stijgt met circa 1,5%.

• De installatie van zonnepanelen neemt sterk toe. Zelflevering levert grote fiscale voordelen op

waardoor ook partijen die zelf geen dak tot hun beschikking hebben, kunnen investeren in

zonnepanelen op een dak van een ander en hier een energiebelasting voordeel voor krijgen. In

Nederland staat er 7GW geïnstalleerd waarvan 25% binnen het gebied van Stedin. 40% daarvan staat

op daken van huizen en de rest ligt op daken van utiliteitsbouw .

• Na 2015 stijgt de bouw van nieuwbouwwoningen. In eerste instantie is de druk op de bouwkosten

nog hoog. Na 2017 is er ook weer financiële ruimte voor extra investeringen ten behoeve van

duurzaamheid. Boven op de EPC-norm worden extra’s toegevoegd zoals standaard zonnepanelen,

zonneboilers en een warmtevoorziening via geothermie of (lucht)warmtepompen.

• De overheidsdoelstelling van wind op land wordt gehaald. Dat wil zeggen dat in 2020 circa 6GW wind

op land is geïnstalleerd waarvan circa 1,1GW in het gebied van Stedin.

• De prijsverhouding gas – elektriciteit is enigszins herstelt, waardoor het interessanter wordt om

elektriciteit op te wekken met WKK. In vergelijking met de vorige scenario’s wordt er maar een

beperkt aantal warmtekrachtcentrales stilgezet. Circa 0,45TW waarvan circa 0,18TW binnen het

gebied van Stedin.

• Elektrische rijden wordt als een belangrijk middel gezien om de 14% duurzaamheidsdoelstelling te

halen. Het aantal elektrische auto’s is in 2020 circa 400.000 waarvan circa 133.000 binnen het gebied

van Stedin.

MEEST WAARSCHIJNLIJKE SCENARIO
Als meest waarschijnlijke scenario is gekozen voor het scenario waarbij economische groei nihil is en

het tempo van verduurzamen van de energievoorziening toeneemt. Deze voorspelling ten aanzien van de

economisch groei sluit aan bij de voorspelling van het CBS policy rapportage/ Juniraming 2012 waarin

de Nederlandse economie tot 2017 is beschreven. Het scenario met betrekking tot het tempo van

verduurzamen van de energievoorziening sluit aan bij het huidige beleid van kabinet Rutte II dat streeft

naar 14% duurzame energie in 2020 waarbij met name de SDE+ regeling als stimuleringsmaatregel wordt

gehanteerd.

BETROUWBAARHEID VAN DE CAPACITEITSRAMING
Om een indicatie te hebben van hoe nauwkeurig de capaciteitsknelpunten en –risico’s in de tijd te

plaatsen zijn en waar deze optreden, is het van belang inzicht te hebben in de mate van

waarschijnlijkheid dat dit scenario optreedt.
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Voor de betrouwbaarheid van de raming is in het KCD 2011 een beschouwing opgenomen. Stedin heeft

in een uitgebreide methodiek voor de raming van de knooppuntbelastingen bepaald wat de

nauwkeurigheid van de berekening is. De voornaamste factoren hierin zijn:

• De meetnauwkeurigheid van meting in onze bedrijfsvoeringsystemen;

• De fluctuaties in economische ontwikkelingen;

• De mogelijke spreiding in de tijd van de uitvoering van de benodigde netontwikkelingen.

Uit de berekening volgt dat we de belastingen in algemene netstations op HS-niveau zonder

zelfopwekking zeven jaar vooruit met een nauwkeurigheid van ongeveer 92% kunnen voorspellen. De

betrouwbaarheid van de raming van de opwekking is lastiger te becijferen dan de raming voor de

hoeveelheid energie dat van het net wordt afgenomen. De grote toename van kleinschalige decentrale

opwek vormt een trendbreuk met het verleden, waardoor historische statistieken beperkt bruikbaar zijn.

De absolute grootte van de tolerantieband rond de raming van opwekking per knooppunt is echter van

dezelfde orde als de tolerantieband rond de raming van afname, dus verwachten we voor de uitwisseling

van energie (die de capaciteitsraming bepaald) ook rond 8% onnauwkeurigheid. Bij opwekking gaan we,

evenals bij afname van energie, uit van flexibiliteit rond het verwachte macro-economische

ontwikkelingscenario waardoor we tijdig kunnen inspelen op situaties die sterk afwijken van de

prognose.

In dit KCD worden meerdere scenario’s beschreven die een ruime bandbreedte bedekken: een maximaal

scenario, het meest waarschijnlijke scenario en een minimaal scenario. De kans is uitermate klein dat het

werkelijke scenario buiten deze ruime bandbreedte terechtkomt. Dit is alleen mogelijk indien een

gebeurtenis/ontwikkeling plaatsvindt die we nu niet kunnen voorzien en die in een kort tijdsbestek een

groot effect teweegbrengt.

De netbeheerders houden contact met elkaar en bespreken onder andere zaken op het gebied van de

ontwikkeling van de netbelasting. Als blijkt dat de ontwikkeling van de netbelasting toch buiten de

bandbreedten van de scenario’s dreigt te vallen, zal Stedin daarop proactief acteren. Daarnaast zijn de

netten robuust en mede daardoor hoeft een ander scenario niet per definitie te leiden tot andere

knelpunten.

Relevante ontwikkelingen betreffende toekomstige capaciteitsramingen

De drie gedefinieerde scenario’s zijn afgeleid uit een strategische studie van Stedin. Uit deze studie is

expliciet naar voren gekomen dat er in de toekomst steeds minder één generiek scenario voor het gehele

netgebied zal ontstaan. Ontwikkelingen zullen per gebied steeds meer uiteenlopen. Zo zal in de steden

Rotterdam en Den Haag het aantal collectieve warmtesystemen (al dan niet met warmtepompen)

toenemen. In plattelandsgemeentes kunnen zonnepanelen belangrijk worden.

Verder is uit de strategische studie naar voren gekomen dat er vooral globale cijfers beschikbaar zijn in

publicaties, zonder dat daarbij expliciete locaties zijn gedefinieerd. Bijvoorbeeld ten aanzien van de

opgewekte energie door zonnepanelen. Voor netplanningsdoeleinden is het vooral relevant op hoeveel

woningen en in welke type wijken zonnepanelen geïnstalleerd gaan worden. Deze informatie is nog

steeds zeer beperkt voorhanden. Daarom heeft Stedin zelf onderzoeken lopen om informatie met

betrekking tot de ontwikkelingen zoals zonne-energie, warmtepompen en elektrisch vervoer nader in

kaart te brengen, waarop in paragraaf 5.6 nader wordt gegaan.
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VERGELIJK VAN SCENARIO’S MET HET KCD 2011
In het KCD 2011 werd nog uitgegaan van gematigde economische groei. Er is nu van afgeweken omdat

ook het beeld van het CPB negatiever is dan twee jaar geleden. De werkloosheid is de afgelopen tijd

toegenomen en er zijn nog nauwelijks tekenen van herstel. Tevens is onderzocht hoe de energie- en

capaciteitsvraag zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Voor het eerst in jaren is zowel de energie- als

capaciteitsvraag gestagneerd. Hiermee is het verantwoord om met het middenscenario verder te

rekenen.

De inzichten ten aanzien van de energietransitie zijn aangepast. In het KCD 2011 werden zonnepanelen

nog vooral gezien als een techniek die toegepast wordt bij nieuwbouw. De huidige inzichten is dat

zonnepanelen juist steeds meer wordt toegepast op bestaande bouw. De installaties hebben een

toenemende opbrengst. Ten aanzien van warmtepompen werd in het vorige KCD verondersteld dat bij

60% van de nieuwbouwhuizen een warmtepomp wordt geïnstalleerd. Door slecht werkende systemen en

haperende organisaties rondom het semicollectieve systeem lijkt op dit moment het enthousiasme af te

nemen. Er worden nu ook lagere aantallen geraamd, namelijk 25.000 in woningen en 1.750 in kantoren in

2020 in het gebied van Stedin.

VERTALING ONTWIKKELING VERDUURZAMING NAAR IMPACT OP HET NET
In de verschillende scenario’s is expliciet aandacht besteed aan de ontwikkeling van verduurzaming ten

aanzien van zowel het gebruik van energie als de invoeding van duurzame bronnen. Kenmerkend voor

de verduurzaming is het effect op de laagspanningsnetten. Zonnepanelen, warmtepompen, elektrisch

vervoer en HRe-ketels worden direct op de laagspanningsnetten aangesloten en er ontstaan lokaal

mogelijk grotere belastingsstromen. In het middenspanningsnet zijn de effecten anders, omdat de

stromen meer uitmiddelen. De impact van de verschillende ontwikkelingen op het gebied van

verduurzaming zijn in verschillende studies beschouwd, waarvan onderstaand een aantal voorbeelden

zijn gegeven.

Impact zonnepanelen

Om impact van verduurzaming van de energievoorziening inzichtelijk te maken, hebben wij een aantal

praktijksituaties beschouwd (zie Bijlage J). Hierbij is getoetst op aspecten als netcapaciteit, niveau van de

netspanning en de bedrijfsvoering tijdens de normale, storings- en onderhoudssituatie. Een

aandachtspunt dat uit de analyse naar voren is gekomen is de wijze van bedrijfsvoering van het

laagspanningsnet, in het geval dat de meeste woningen in een woonwijk zonnepanelen installeren met

een piekvermogen van 2,5kW. In dit specifieke geval blijkt het verstandig om het net radiaal te bedrijven,

hetgeen met beperkte aanpassingen is te realiseren. De resultaten van de verschillende praktijksituaties

worden door ons gebundeld en vertaald naar overige netsituaties.

Op midden- en hoogspanningsniveau worden geen noemenswaardige aandachtspunten gezien met

betrekking tot capaciteit. De opgewekte energie kan worden gezien als een vermindering op de huidige

belasting, hetgeen in onze scenario’s is verwerkt.

Impact elektrisch vervoer

Netbeheer Nederland heeft een studie uitgevoerd naar de verwachte impact van elektrisch vervoer,

waarbij verschillende scenario’s met betrekking tot elektrisch vervoer zijn beschouwd. De variatie van

de impact is groot, maar levert op korte termijn geen problemen op. Bij normaal opladen worden bij de

distributietransformatoren de eerste capaciteitsknelpunten verwacht. Opgemerkt wordt dat de impact
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van snelladen op het MS-net groot kan zijn. In het KCD 2011 heeft Stedin ook al aangegeven wat de

gevolgen kunnen zijn van de opkomst van elektrisch vervoer op bedrijventerreinen. Hier voorziet Stedin

vooral snelladen.

De resultaten uit de hierboven beschreven studies heeft Stedin vergeleken met de resultaten van het

pilotproject ‘Rotterdam test elektrisch rijden. Voor Stedin lag de nadruk op het verkrijgen van inzicht in

het laadgedrag van de berijders en de energie-uitwisseling tussen de elektrische voertuigen en het

elektriciteitsnetwerk. Het onderzoek toont aan, dat elektrisch rijden qua techniek en

gebruiksvriendelijkheid een goed alternatief vormt voor conventioneel rijden. Hierbij is een goede

afstemming tussen het aantal te rijden kilometers tussen twee mogelijke laadbeurten en de actieradius

van het voertuig in de aanschaffase essentieel voor het succes. Uit het onderzoek is verder gebleken dat

op basis van de huidige actieradius 20 tot 60 % van de bestelauto’s te zijn vervangen door een

elektrische variant. De spreiding wordt veroorzaakt door de inzet binnen de verschillende bedrijven;

voornamelijk binnenstedelijk of regionaal.

Elektrische voertuigen worden bij kantoren meestal op de laadpaal aangesloten tussen 8.00 en 10.00 uur

en in woonwijken tussen 16.00 en 19.00 uur. Omdat de voertuigen aanzienlijk langer geparkeerd staan

biedt dit een kans om eventuele capaciteitsproblemen vanwege het gelijktijdig belasten van het net te

verkleinen middels een vorm van gestuurd laden. In woonwijken zijn met de verwachte groei van het

aantal elektrische voertuigen tot 2020 de komende jaren geen grote netproblemen te verwachten. Voor

winkelcentra of bedrijventerreinen is geen algemene conclusie te trekken. Een aandachtspunt voor

Stedin is het in samenhang beoordelen van de in de toekomst gevraagde netcapaciteit voor elektrisch

rijden in combinatie met energie-efficiëntie en lokale productie. Efficiënte toepassingen en decentrale

productie hebben met elektrisch vervoer elk hun eigen impact op het gebruik van de netten. Alleen

integraal beoordelen is in de visie van Stedin de juiste aanpak. Daarnaast heeft Stedin geparticipeerd in

de praktijkproef Prestige Green Cab en Electro Pool Haaglanden.

Impact wind op land

Voor wind op land geldt dat de windturbines worden aangesloten op het middenspanningsnet die per

saldo ervoor zorgen dat de totale afgenomen energie minder wordt, maar doordat wind niet altijd

beschikbaar is, draagt dit niet bij aan de reductie van de belastingspiek. De grotere windturbines worden

veelal direct op de middenspanningszijde van de hoogspanningsstations aangesloten. De windturbines

kunnen bijdragen aan een verhoogd kortsluitvermogen, wat kan leiden tot aanscherping van de

beveiligingsinstellingen. Als voorbeeld zijn in deelnet Schielandweg beveiligingsinstellingen

aangescherpt, mede doordat invoeding voor een verhoogd kortsluitvermogen heeft gezorgd.

Op Goeree-Overflakkee is het door de opkomst van windmolenparken noodzakelijk gebleken om een

nieuw dubbelcircuit 150kV-kabelverbinding van een 150kV-invoedingspunt van TenneT naar het 50kV-

station Middelharnis op te nemen. Goeree-Overflakkee zal op sommige momenten veel meer energie

opwekken dan verbruiken. In dit geval zijn bijkomende voordelen dat de betrouwbaarheid van de

elektriciteitsvoorziening op Goeree-Overflakkee verbetert en dat ook het capaciteitsknelpunt in

Dordrecht-Zuid wordt opgelost.

Dit voorbeeld geeft echter wel aan dat de opkomst van windenergie kan leiden tot lokale energie-

overschotten en dat daarvoor netaanpassingen noodzakelijk kunnen zijn. In de scenario’s heeft Stedin

een inschatting gemaakt van de toename van windenergie.
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Impact warmtepompen

Zoals eerder aangegeven lijkt het enthousiasme voor warmtepompen kleiner te zijn dan geschat in het

KCD 2011. Bij de nieuwbouwwoningen met wamtepompen wordt vastgesteld wat de benodigde

aansluitwaarde voor de woningen moet worden. In een recent project was de conclusie dat de

benodigde aansluitwaarde 2,5 tot 3 keer de standaard aansluitwaarde was.

Impact WKK-installaties

Door de huidige relatief lage elektriciteitsprijs en hoge gasprijs is het minder aantrekkelijk om WKK-

installaties in te zetten voor de opwek van elektriciteit. Het is lastig om met alle scenario’s rekening te

houden met betrekking tot de inzet van WKK. Van niet alle tuinders is exact bekend hoeveel energie zij

zullen gebruiken op het moment dat door hen geen elektriciteit meer wordt opgewekt. Stedin houdt goed

contact met tuinders, om de scenario’s voor de energiestromen in de netten aan te scherpen en dit mee

te nemen in de capaciteitsberekeningen.

Strategie 2020-2030
Bij aanleg van de netten is het van belang verder te kijken dan de zichtperiode van het KCD. Voor de

periode 2020-2030 wordt verwacht dat de belastingsstromen dynamischer zullen zijn. Het

energiesysteem zal zich ontwikkelen van een van oudsher vraaggestuurd systeem naar een meer

aanbod gestuurd systeem. De energierichting gaat in mindere mate vanuit de hoogspanning naar de

laagspanning, maar zal in toenemende mate van lokaal opgewekte energie komen die lokaal wordt

verbruikt of wordt teruggeleverd aan het net. Om al deze verschillende situaties mogelijk te maken, zal

dit per saldo tot meer behoefte aan netcapaciteit leiden.

Als gevolg van onder andere geografische, demografische en sociaal-economische verschillen kan het

elektriciteitsverbruik en -productie in de toekomst lokaal sterk variëren. Er zullen bijvoorbeeld wijken

komen waar teruglevering vanuit Zon PV een grote rol gaat spelen, andere waar ingezet wordt op

warmtepompen, lokaties waar elektrisch vervoer zich sterk manifesteert en alle mogelijke combinaties

van deze ontwikkelingen. De ddynamiek in de distributienetten zal hierdoor in de toekomst flink

toenemen. Daarom is het voor de netbeheerders van belang om deze netten op lokaal niveau goed in de

gaten te houden, om tijdig de passende energie infrastructuur aan te kunnen leggen en daarbij zo

doelmatig en efficiënt mogelijk te zijn. Om te anticiperen op de energietransitie heeft Stedin een roadmap

'Intelligent Netbeheer' ontwikkeld. Onderdelen hiervan zijn bijvoorbeeld duurzaam netontwerp,

marktmonitoring, duurzame gebiedsplanning en de implementatie van netintelligentie zoals

stationsautomatisering(SA)-light, intelligente storingsverklikkers en Self Healing Grid (zie belangrijkste

risico's in bijlage).

Uit studies is gebleken dat in de distributietransformatoren en laagspanningskabels de eerste primaire

componenten zijn waar vanwege de energietransitie extra capaciteitsknelpunten kunnen optreden.

Stedin ziet als mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor:

1. Het pro-actief verzwaren van de netten om te zorgen dat er tijdig voldoende capaciteit aanwezig is;

2. Het introduceren van netintelligentie in combinatie met vraag-aanbod sturing en/of opslag, om

piekbelasting van de netten te verminderen door vraag en aanbod van energie beter op elkaar af te

stemmen;

3. Uitstellen van investeringen en voorkomen van onjuiste investeringen door te wachten tot

knelpunten zich daadwerkelijk voordoen, om ze vervolgensop te gaan lossen.
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De strategie van Stedin is dat vanuit een goede interactie met de omgeving en van daaruit een scherp

beeld van de lokale ontwikkelingen en scenario’s op energiegebied, de beste oplossingen gevonden

gaan worden om de energietransitie te faciliteren, waarbij afhankelijk van de situatie

oplossingscategorieën 1 en 2 toegepast gaan worden.

5.4.3 Capaciteitsrisico’s
VAN CAPACITEITSKNELPUNTEN NAAR CAPACITEITSRISICO’S
De gegevens ten aanzien van (de ontwikkelingen van) belasting en opwek zijn in onze rekenmodellen

verwerkt. Hiermee is inzichtelijk geworden waar en wanneer welke capaciteitsknelpunten ontstaan. Of

een capaciteitsknelpunt ook wordt aangemerkt als capaciteitsrisico, hangt af van zaken als bijvoorbeeld

het belastingspatroon, de momenten waarop de overschrijding optreedt en het component dat het

betreft. Componenten hebben een bepaalde warmtecapaciteit en ook de mate waarin specifieke

componenten in staat zijn hun warmte af te voeren zijn van belang voor de temperatuur die wordt

bereikt. Een (tijdelijke) overschrijding van de nominaal toegestane belastingsstroom, rekening houdend

met de n-1 situatie reservestelling, leidt daarom niet altijd tot een ontoelaatbare belasting van de

component. Op basis hiervan wordt de zogenaamde maatgevende capaciteit berekend.

De capaciteitsknelpunten die volgen vanuit de analyse worden nader beschouwd en getoetst op

bovengenoemde aspecten. Stedin stelt vast in hoeverre de capaciteitsknelpunten ook daadwerkelijk

capaciteitsrisico’s betreffen. Daaruit volgen uiteenlopende maatregelen zoals het bijplaatsen of

vervangen van componenten of het scherper monitoren van de betreffende componenten. Bij

beschouwing van de capaciteitsknelpunten en de analyse in hoeverre dit een capaciteitsrisico betreft,

wordt de relatie gelegd met de assetgerelateerde risico’s.

CAPACITEITSKNELPUNTEN OP HOOGSPANNINGSNIVEAU
In het meest waarschijnlijke scenario voorzien wij 15 capaciteitsknelpunten op een spanningsniveau

groter dan 25kV in de periode 2014 t/m 2023. Het hoge scenario resulteert in 41 knelpunten in deze

periode en het lage scenario in 14 knelpunten (zie Figuur 24).

Figuur 24: Overzicht van het aantal te verwachten knelpunten groter dan 25kV in de periode 2014 t/m 2023 bij verschillende scenario’s.
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Figuur 25 toont de te verwachten capaciteitsknelpunten in de individuele jaren. In 2014 worden in alle

scenario’s elf capaciteitsknelpunten verwacht. In 2015 t/m 2017 wordt in het lage en midden scenario

jaarlijks één aanvullend capaciteitknelpunt verwacht. Voor het hoge scenario geldt dat dit er in 2015 en

2016 meer zijn. Voor de jaren daarna worden alleen capaciteitsknelpunten verwacht in het hoge

scenario, met uitzondering van 2023. In dat jaar wordt ook in het midden scenario één

capaciteitsknelpunt voorzien.

Figuur 25: Overzicht van het aantal te verwachten knelpunten groter dan 25kV in de periode 2014 t/m 2023 bij verschillende scenario’s,

verdeeld over de jaarlagen.
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Tabel 27 in Bijlage H geeft een overzicht van de wijze waarop de capaciteitsknelpunten zich ontwikkelen

in de tijd, in het meest waarschijnlijke scenario. De tabel toont dat met een zichtperiode van tien jaar

twee mogelijke extra capaciteitsknelpunten optreden (Jutphaas en Maassluis) ten opzichte van de

zichtperiode van drie jaar. Daarbij kan worden geconcludeerd dat de 0,3% overbelasting in 2023 een

beperkte overschrijding is, wat gezien wordt als een laag risico.

CAPACITEITSRISICO’S OP HOOGSPANNINGSNIVEAU
De verschillende capaciteitsknelpunten zijn nader beschouwd. Daar waar een hoog capaciteitsrisico

ontstaat is opvolging gegeven. Daar waar de capaciteitsknelpunten (nog) geen hoog risico vormen, is als

status ‘blijven monitoren’ aangegeven. Wel is daarbij alvast een voor de hand liggende oplossing

aangegeven die gekozen kan worden als het capaciteitsknelpunt een hoog risico vormt. De resultaten

van de acties en statussen zijn weergegeven in Tabel 5.
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Tabel 5: Mogelijke maatregelen en status naar aanleiding van de capaciteitsknelpunten. Voor de knelpunten die een hoog capaciteitsrisico

vormen, zijn acties uitgezet.

Locatie Jaar

optreden

Spanning

[kV]

Omschrijving knelpunt Maatregel Status & toelichting

Dordrecht (Zuid) 2014 150 Trafo capaciteit Tweede verbinding naar GO In uitvoering

Stellendam 2014 13 Transportcapaciteit Tweede verbinding 50 kV In uitvoering

Dordrecht-Oranjelaan 2014 50 Trafo capaciteit Capaciteitsuitbreiding in

Merwedehaven

In engineering

Zwarte Paard 2015 13 Trafo capaciteit Verzwaren transformatoren Blijven monitoren

Botlek 2014 150 Verbinding Nvt (TenneT risico) TenneT risico (zie

150kV KCD)

Botlek 23kV 2014 23 Trafo capaciteit Verzwaren spaartrafo's In uitvoering

Waalhaven 23kV 2014 23 Trafo capaciteit Vervangen van twee 23/10kV trafo's In uitvoering

Ooltgensplaat 50kV 2014 50 Teruglevercapaciteit Nieuw station inlussen 50kV In uitvoering

Maassluis 2023 10 Trafo capaciteit Bijplaatsen van 25/10kV trafo's Blijven monitoren

Jutphaas 2017 10 Trafo capaciteit Vervangen 50/10kV trafo's Blijven monitoren

Utrecht Jaarbeurs 2016 50 Trafo capaciteit Plaatsen grotere trafo's Blijven monitoren

Utrecht Leidse Veer 2014 10 Trafo capaciteit Plaatsen 3e trafo 50/10kV In uitvoering

Utrecht Overvecht 2014 10 Trafo capaciteit Vermogen verschakelen naar een

ander station

Blijven monitoren

Bilthoven 2014 10 Trafo capaciteit Derde trafo plaatsen en installatie

vergroten

In uitvoering

Europoort 2014 25 Trafo capaciteit Uibreiding capaciteit Alternatieven studie

loopt

Snelle ontwikkelingen Europoort

Ontwikkelingen kunnen snel gaan. Lange tijd is onduidelijk geweest in hoeverre een aantal mogelijke

klantuitbreidingen op station Europoort daadwerkelijk doorgang zouden vinden. Nu blijkt een aantal

aanvragen doorgang te vinden en is het totaal te leveren vermogen groter dan aanvankelijk is ingeschat.

Binnen Stedin wordt momenteel een variantenstudie uitgevoerd, om te bepalen wat de meest optimale

mogelijkheid is om aan de klantaanvragen te voldoen.

CAPACITEITSRISICO'S OP MIDDENSPANNINGSNIVEAU
De MR-Q stelt dat de capaciteitsknelpunten op een spanningsniveau > 25kV dienen te worden

gepresenteerd in het KCD. Stedin wil graag aanvullend daarop ook een beschouwing geven van de

capaciteit op middenspanningsniveau, omdat wij op grond van de scenario's verwachten dat de

dynamiek op onder andere middenspanning- en laagspanningniveau zal toenemen. Van alle

middenspanningskabels en distributietransformatoren hebben we de belasting in kaart gebracht en

vergeleken met de toegestane belastbaarheid. Onderstaand is een beschouwing gegeven van de regio

(zuid-Holland) Zuid. Met dit voorbeeld maken wij zichtbaar hoe wij onze greep op het distributienet

vergroten om gerichte en doelmatige investeringen te plannen.

Capaciteitsrisico's middenspanningskabels

Voor het totale Stedin voedingsgebied geldt dat van de ruim 25.000 middenspanningskabelverbindingen

2,9% in de maximale piek van het jaar hoger dan 60% belast is en 0,06% in de maximale piek van het jaar

hoger is belast dan 100%. Als voorbeeld is in Figuur 26 een overzicht van de 13kV-kabels in de regio

Zuid (ca. 1/7 deel van het totale Stedin gebied) weergegeven. De toetsingsgrens is gesteld op 60% als

maximale belastbaarheid. De kabels mogen veelal niet hoger worden belast, omdat omschakeling in
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storingssituaties voor de meeste kabels mogelijk moet blijven. Uit Figuur 26 blijkt dat er 89 van de 4078

middenspanningskabels zijn die hoger dan deze grens zijn belast.

Figuur 26: Overzicht belasting 13kV-kabels in de regio Zuid.
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De kabels uit Figuur 26 die de 60% belasting overschrijden zijn individueel geanalyseerd. Van de 89

geïdentificeerde kabelverbindingen voor dit deelgebied blijken 5 kabels (5/4078) = 0,1% een

capaciteitsrisico vormen. De overige kabelverbindingen vormen geen capaciteitsrisico doordat het

vermogen anders kan worden verdeeld over de ring, er reeds verbetermaatregelen lopen of omdat het

kabels van windparken betreft waarbij de klant ervoor gekozen heeft om geen redundante aansluiting

aan te leggen.

Capaciteitsrisico’s distributietransformatoren

Voor het totale Stedin voedingsgebied geldt dat van de ruim 23.000 distributietransformatoren 7,2% in de

maximale piek van het jaar hoger dan 95% belast is en 4,1% in de maximale piek van het jaar hoger is

belast dan 100%. Als voorbeeld is in Figuur 27 de belasting van de distributietransformatoren van het

13kV gebied in regio Zuid (ca. 1/7 deel van het totale Stedin gebied) weergegeven. 160 van de 3924

distributietransformatoren zijn voor dit betreffende gebied voor meer dan 95% belast en als voorlopige

knelpunten geïdentificeerd. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat slechts een enkele

distributietransformator op basis van capaciteit een risico vormt en moet worden gewisseld. Het

definitieve aantal distributietransformatoren dat een capaciteitsrisico vormt, wordt momenteel

vastgesteld. De overige distributietransformatoren vormen geen capaciteitsrisico, doordat verdeling van

de belasting vaak over meerdere transformatoren kan worden geoptimaliseerd of dat uit nadere

metingen is gebleken dat er geen capaciteitsknelpunt aanwezig is.
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Figuur 27: Overzicht belasting distributietransformatoren in de regio Zuid.
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5.5 AANPASSINGEN MAATREGELEN (ACT)

Vanuit controle en monitoring zien we in hoeverre capaciteitsrisico’s ontstaan en of de maatregelen
die wij hebben genomen tot voldoende beschikbare netcapaciteit hebben geleid. Op basis daarvan
leren wij van onze activiteiten en monitoringsprincipes en de effecten op capaciteit. Wij stellen onze
maatregelen, processen en monitoringsmethoden bij als dat nodig nodig is.

Controle en monitoring (zie paragraaf 5.4) heeft bij ons tot aanpassing van de maatregelen geleid.

Hiermee wordt vooral gedoeld op het schuiven (of laten vervallen) van maatregelen in de

uitvoeringsplanning. Zoals aangegeven zijn in dit KCD minder capaciteitsknelpunten benoemd dan in het

vorige KCD, doordat de belastingstoename minder is dan destijds is geschat. Door (het tempo van)

maatregelen aan te passen aan de voorziene ontwikkelingen, zetten we het investeringsbudget optimaal

in.

Aan de andere kant zien wij ook dat de verduurzaming van de energievoorziening, vooral op het gebied

van zonnepanelen, juist sneller gaat dan destijds voorzien. Dit heeft onder andere geleid tot een studie

naar de wijze van bedrijfsvoering van het laagspanningsnet (zoals beschreven in paragraaf 5.4.2) en het

opstellen van ‘vlekkenkaarten’ (zie paragraaf 5.6) om de impact van zonnepanelen nader te beschouwen.

De PDCA-cyclus in relatie tot netcapaciteit houdt voor ons in dat wij deze relevante trends en

ontwikkelingen scherp monitoren, vertalen in scenario’s, de effecten bepalen en daarop acteren. De

nodige aanpassingen in de programma’s zijn doorgevoerd zoals gepresenteerd in figuur 5-2 en

aanvullende studies ter vaststelling van de impact zijn uitgevoerd. De leerervaring die wij naar de

toekomst toe meenemen is dat er naar verwachting steeds minder uitgegaan kan worden van één

scenario voor alle gebieden, maar dat meer regio-specifiek gekeken moet worden naar de invloeden die

lokaal van belang zijn. Om aan deze eisen voor de toekomst te voldoen, zal meer monitoring en

netintelligentie in de netten wenselijk zijn, om uitbreidingsinvesteringen bij de dynamischer wordende

belastingsstromen efficiënt in te blijven plannen.

5 CAPACITEIT - 5.5 AANPASSINGEN MAATREGELEN (ACT)

73



5.6 INNOVATIE EN ONTWIKKELING

Stedin zet in op ontwikkeling en innovatie om op efficiënte en effectieve wijze voldoende
netcapaciteit te borgen. Innovatie binnen Stedin richt zich enerzijds op het identificeren van
relevante trends en ontwikkelingen in de maatschappij die van invloed zijn op het net en anderzijds
op nieuwe mogelijkheden om voldoende netcapaciteit beschikbaar te hebben. Zo houden wij de
energievoorziening ook in de toekomst betaalbaar.

Innovatie als middel om toekomstige netbelasting te prognosticeren
Ontwikkelingen in de maatschappij worden door ons gemonitord en vertaald naar aspecten die van

invloed zijn op netcapaciteit. We kijken hierin verder dan de 10 jaar die we hanteren voor onze

capaciteitsraming. De resultaten die hieruit volgen worden opgenomen in de scenario’s voor

capaciteitsramingen, zoals beschreven in paragraaf 5.4.2. De benodigde informatie om deze

ontwikkelingen in beeld te brengen volgen onder andere uit literatuurstudies, bezoek aan congressen,

werkgroepen, gesprekken met stakeholders en onderzoeken die samen met andere netbeheerders

binnen de branchevereniging Netbeheer Nederland worden uitgevoerd.

Het opstellen van ‘vlekkenkaarten’ voor de opkomst van elektrisch wegvervoer, warmtepompen en

zonnepanelen is een voorbeeld van onze activiteiten. Op deze kaarten maken wij inzichtelijk welke

aantallen en vermogens wij wanneer en waar in onze netten verwachten. Met de uitvoering van pilots en

proeftuinen toetsen wij in hoeverre onze verwachtingen aansluiting vinden bij de praktijk. Deelname aan

het project ‘Rotterdam test elektrisch rijden’ is hiervan een voorbeeld. Door deel te nemen aan dit project

hebben we ondermeer beter inzicht gekregen in het oplaadgedrag van bestuurders van elektrische

auto’s (de klantvraag) en de impact daarvan op ons netwerk. Zie ook paragraaf 5.4.2.

Innovatie als middel om optimaal om te gaan met netcapaciteit
Stedin zet innovatie in om optimaal gebruik te kunnen maken van de netcapaciteit. Zo kunnen

netuitbreidingen worden voorkomen. Ook kunnen toekomstig aan te leggen netten met vraagsturing

daardoor mogelijk lichter worden gedimensioneerd dan nodig zou zijn zonder deze vraagsturing.

Ontwikkeling van innovatie op dit vlak komt niet alleen tot stand vanuit initiatieven binnen Stedin. Stedin

staat ervoor open om samen met marktpartijen innovaties die voor ons van toegevoegde waarde zijn te

ontwikkelen. Op deze wijze bundelen wij krachten. Zo is Stedin benaderd door een woningcorporatie

voor het verduurzamen van een appartementencomplex dat geresulteerd heeft in het project Couperus

Smart Grid, waar we zelf de trekker van zijn. Een belangrijk doel van dit project voor Stedin is het

verkennen van de mogelijkheden om met meer intelligentie in de netten de piekbelasting te reduceren.

Hiervoor zijn in dit project bijna 300 woningen met warmtepompen aangesloten. Een ander project

waaraan Stedin deelneemt is het project ProSECco. In dit project wordt onderzocht hoe het gebruik van

lokale duurzame bronnen en opslag in relatie tot het lokale energiegebruik geoptimaliseerd kan worden.

Daarnaast zijn er nog enkele andere initiatieven op het gebied van intelligent netbeheer.

Betrokkenheid en richting binnen Stedin
Stedin is van mening dat innovatie het beste in open dialoog met betrokkenheid van onze medewerkers

kan ontstaan (zie nadere uitleg in paragraaf 3.6).
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Om richting te geven aan innovatie heeft Stedin in 2010 een eerste roadmap opgesteld. Deze is in 2012

verbreed tot een roadmap voor intelligent netbeheer, die aangeeft dat de hele organisatie er mee te

maken krijgt. De roadmap geeft niet alleen richting aan innovatie binnen Stedin, maar is ook bedoeld om

binnen Stedin betrokkenheid van medewerkers bij innovatie te creëren. Belangrijke pijlers in de

roadmap zijn de verdere integratie van op afstand bestuurbare netten, meer meten en extra signalering

in de netten en de toepassing van loadbalancing en forecasting applicaties.
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BIJLAGE A TABEL MR KWALITEIT

Tabel 6: Ministriële Regeling Kwaliteit , Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas.

Artikel nr Artikel Waar te vinden

10.1 In het kwaliteits- en capaciteitsdocument geeft de netbeheerder, met uitzondering

van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, bedoeld in artikel 1, eerste

lid, onderdeel n, van de Gaswet, aan welke waarden hij nastreeft voor:

a. de jaarlijkse uitvalduur;

b. de gemiddelde onderbrekingsduur;

c. de onderbrekingsfrequentie.

H3.4.2

10,2 De formules, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 5, zijn van overeenkomstige

toepassing op het bepalen van de door een netbeheerder na te streven waarden

voor de kwaliteitsindicatoren, bedoeld in het eerst lid, met dien verstande dat de

variabelen in die formules geen betrekking hebben op gerealiseerde maar op na te

streven eenheden.

-

10,3 De netbeheerder, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Gaswet geeft

naast de waarden, bedoeld in het eerste lid, in het document aan welke normen,

richtlijnen en overige relevante voorschriften hij toepast in het kader van de

veiligheid bij de aanleg, het onderhoud en het beheer van zijn gastransportnet en bij

het verrichten van transport van gas via het gastransportnet.

-

11,1 In het kwaliteits- en capaciteitsdocument neemt de netbeheerder op: -

a. de resultaten van de raming van de totale behoefte aan capaciteit voor het

transport van elektriciteit of van gas, bedoeld in artikel 14, eerste lid;

-

b. de capaciteitsknelpunten; Bijlage H

c. de wijze waarop hij voornemens is te voorzien in de totale behoefte aan capaciteit,

bedoeld in artikel 14, eerste lid, en de wijze waarop hij daarbij voornemens is de

capaciteitsknelpunten op te lossen;

H5, Bijlage H

d. een afschrift van de procedure, bedoeld in artikel 14, tweede lid; -

e. de vastgestelde risico's en een afschrift van de uitgevoerde risicoanalyse, bedoeld

in artikel 15, tweede lid;

Bijlage D, Vertrouwelijke

bijlage

f. de maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging, bedoeld in artikel 15,

vierde lid;

H3.3, Bijlage C, E & F

g. een afschrift van het investeringsplan, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel

a;

Bijlage E

h. een afschrift van het onderhoudsplan, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel

b;

Bijlage F

i. een afschrift van het plan, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel c. H2.2.5, Bijlage I

11,2 Het kwaliteits- en capaciteitsdocument wordt gebaseerd op gegevens uit het

kwaliteitsbeheersingssysteem, bedoeld in artikel 15, eerste lid.

H2

14,1 De netbeheerder raamt steeds in de oneven kalenderjaren voor de komende tien

jaren de totale behoefte aan capaciteit voor het transport van elektriciteit voor netten

met een spanning van 25 kV of meer of van gas voor gastransportnetten met een

druk van 200 mbar of meer.

-

14,2 De raming van de netbeheerder, bedoeld in het eerste lid, berust voor de eerste drie

jaren op een door hem daartoe vastgestelde procedure met daarin:

-

a. de methode van ramen; -

b. een schets van de ontwikkeling van meerdere scenario's die de totale

capaciteitsbehoefte prognosticeren;

H5.4.2

c. een uitwerking op hoofdlijnen van het scenario waarvan het meest waarschijnlijk

is dat het zich zal verwezenlijken;

H5.4.2

d. een indicatie van de te hanteren uitgangspunten en de daarbij behorende

vooronderstellingen die aan de scenario's, bedoeld in onderdeel b, ten grondslag

liggen;

H5.4.2
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Vervolg Tabel 6: Ministriële Regeling Kwaliteit , Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas.

Artikel nr Artikel Waar te vinden

e. een analyse voor het bepalen van de betrouwbaarheid van de raming; H5.4.2

f. een analyse van de wijze waarop de netbeheerder omgaat met het risico dat zich

uiteindelijk een ander scenario verwezenlijkt dan door hem is geprognosticeerd;

H5.4.2

g. een methode voor het bepalen van capaciteitsknelpunten. H5.4.1

14,3 Bij de raming, bedoeld in het eerste lid, die op een procedure, bedoeld in het tweede

lid, berust maakt de netbeheerder gebruik van:

a. de ingediende capaciteitsvraag en, voor zover dat niet mogelijk is of tot een

evident onjuiste raming leidt, van onderbouwde schattingen;

b. de capaciteitsvraag die is gerealiseerd ten opzichte van de vorige raming.

H5.3 & H5.4

14,4 De uitwerking van het meest waarschijnlijke scenario, bedoeld in het tweede lid,

onderdeel c, omvat in ieder geval een motivering van de netbeheerder voor de keuze

van dat scenario als meest waarschijnlijke, waarbij ten minste aandacht wordt

besteed aan de invloed van de ingediende, eventueel geschatte en eerder

gerealiseerde capaciteitsvraag op die keuze.

H5.4.2

14,5 De uitwerking van een methode voor het bepalen van capaciteitsknelpunten, bedoeld

in het tweede lid, onderdeel g, richt zich in ieder geval op:

a. de wijze waarop een verband wordt gelegd tussen het bepalen van een

capaciteitsknelpunt en een ontwikkelingsscenario;

b. de waarschijnlijkheid waarmee, de termijn waarbinnen en de omstandigheden

waaronder een capaciteitsknelpunt zich naar verwachting voordoet.

H5.4

14,6 De netbeheerder stemt de indicatie, bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, af met de

netbeheerders van andere netten waarmee zijn net verbonden is, en voor zover van

toepassing, in het bijzonder met de netbeheerder van het landelijk net.

-

15,1 Het kwaliteitsbeheersingssysteem is gericht op de beheersing van de risico's voor

het realiseren of in stand houden van de kwaliteit van de transportdienst op korte en

lange termijn die de netbeheerder nastreeft.

H2

15,2 De netbeheerder stelt de naar zijn oordeel belangrijkste risico's vast op basis van

een actuele risicoanalyse.

Bijlage D, Vertrouwelijke

bijlage

15,3 De netbeheerder maakt in de actuele risicoanalyse, bedoeld in het tweede lid,

inzichtelijk op welke wijze hij de belangrijkste risico's heeft geïnventariseerd en op

hun relevantie heeft beoordeeld, en op welke aspecten binnen de bedrijfsvoering die

risico's betrekking hebben.

H2.2.1, H3.4.3, Vertrouwelijke

bijlage

15,4 De netbeheerder stelt vast welke maatregelen ten aanzien van onderhoud en

vervanging naar zijn oordeel in de komende zeven jaren, met uitzondering van de

eerste drie jaren, moeten worden getroffen voor het realiseren of in stand houden

van de door hem nagestreefde kwaliteit van de transportdienst.

H3.3, H3.4.3, Bijlage C & F

15,5 De netbeheerder betrekt bij de risicoanalyse, bedoeld in het tweede lid, de in het

bedrijfsmiddelenregister opgenomen gegevens die relevant zijn voor het bepalen

van de kwaliteit van de verbindingen, leidingen en hulpmiddelen.

H2.2.2 & H3.4.3

16,1 De netbeheerder werkt overeenkomstig:  

a. een investeringsplan voor de komende drie jaren, waarin hij voor ieder jaar

afzonderlijk de te plegen investeringen en de daarvoor benodigde werkzaamheden

beschrijft met een uitsplitsing naar vervangings- en uitbreidingsinvesteringen;

H3.4, Bijlage E

b. een onderhoudsplan voor de komende drie jaren, waarin hij het te plegen

onderhoud en de daarvoor benodigde werkzaamheden beschrijft;

H3.4, Bijlage F

c. een plan waarin hij beschrijft hoe storingen en onderbrekingen worden opgelost

en waarin de organisatie van de onderhouds- en storingsdienst wordt beschreven.

H2.2.5

16,2 In de plannen, bedoeld in het eerste lid:  

a. specificeert de netbeheerder de benodigde tijd en financiële middelen en licht hij

toe op welke wijze de aanpassingen ten opzichte van voorgaande plannen

voortkomen uit de realisatie daarvan of uit gewijzigde inzichten over de ontwikkeling

in de te verwachten capaciteitsbehoefte;

H5.3, H5.4, Bijlage E & H,

Vetrouwelijke bijlage

b. licht de netbeheerder toe hoe met de resultaten van de risicoanalyse, bedoeld in

artikel 15, tweede lid, in die plannen rekening is gehouden en betrekt hij daarbij

tevens eventuele resterende risico's.

H3.3 & H3.4
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Vervolg Tabel 6: Ministriële Regeling Kwaliteit , Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas.

Artikel nr Artikel Waar te vinden

17,1 De netbeheerder hanteert een bedrijfsmiddelenregister, dat een beschrijving bevat

van alle verbindingen, leidingen en hulpmiddelen van het net, aangeduid naar

locatie, aard, type en overige relevante gegevens.

H2.2.2

17,2 De netbeheerder maakt gebruik van een procedure die ertoe leidt dat het

bedrijfsmiddelenregister actueel en compleet is en dat wijzigingen met betrekking tot

de bedrijfsmiddelen binnen twee maanden zijn verwerkt.

H2.2.2

17,3 De netbeheerder geeft steeds in de oneven kalenderjaren op basis van de

procedure, bedoeld in het tweede lid:

-

a. een beschrijving van het geautomatiseerde systeem waarin de gegevens zijn

vastgelegd die deel uitmaken van het bedrijfsmiddelenregister, en in geval van

meerdere van die systemen tevens de wijze waarop gewaarborgd is dat die

gezamenlijk actueel en compleet zijn;

H2.2.2

b. een beschrijving van de componenten van het net en een kwalitatieve beoordeling

van de technische toestand van deze componenten;

H3.4.1

c. de wijzigingen van de toestand van de componenten ten opzichte van het

voorafgaande jaar.

H3.4.1

18,1 De beschrijving van de leidingen en hulpmiddelen, bedoeld in artikel 17, eerste lid,

betreffende een net als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet

bevat in ieder geval een beschrijving van:

a. de materiaalsoort, de functie, de diameter en de lengte van een leiding;

b. het legjaar van de leiding of, indien die niet bekend is, een gemotiveerde

aanduiding van de periode waarin die leiding is gelegd;

c. de druk gemeten in bar waaronder een leiding gebruikt wordt;

d. in geval van een stalen leiding, de bekleding van de leiding en de vermelding of

sprake is van kathodische bescherming van de leiding;

e. de stations en appendages, alsmede de datum van ingebruikneming of, indien die

niet bekend is, een gemotiveerde aanduiding van de periode van ingebruikneming.

-

18,2 De beschrijving van de verbindingen en hulpmiddelen, bedoeld in artikel 17, eerste

lid, betreffende een net als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de

Elektriciteitswet 1998 bevat in ieder geval een beschrijving van:

a. het materiaal van de kern, het isolatiemateriaal en de diameter van de verbinding;

b. het aanlegjaar van de verbinding of, indien die niet bekend is, een gemotiveerde

aanduiding van de periode waarin de verbinding is aangelegd;

c. de vermelding van het spanningsniveau waarop een verbinding functioneert;

d. de lengte van een verbinding tussen twee schakelstations en de lengte van elk

verbindingsdeel van die verbinding;

e. de transformatoren, spanningsruimtes, stationsvelden en schakel- en regelstations,

alsmede de datum van ingebruikneming of, indien die niet bekend is, een

gemotiveerde aanduiding van de periode van ingebruikneming.

-

19,0 De onderdelen van het kwaliteitsbeheersingssysteem van een netbeheerder, de

resultaten van en de procedure voor het ramen van de capaciteitsbehoefte, bedoeld

in artikel 14, de streefwaarden, bedoeld in artikel 10, eerste lid, het registratieproces,

bedoeld in artikel 8, derde lid, en de jaarlijkse begroting van de netbeheerder zijn

onderling consistent.

H2.1

20,1 De netbeheerder evalueert het registratieproces, bedoeld in artikel 8, derde lid, en de

procedures en plannen, bedoeld in de artikelen 14, 16 en 17, ten minste een maal per

zes jaren.

-

20,2 De evaluatie betreft ten minste de wijze waarop het registratieproces en de

procedures en plannen hebben bijgedragen aan de realisatie van het door hem

nagestreefde kwaliteitsniveau.

-

20,3 Indien dit naar zijn oordeel naar aanleiding van de evaluatie noodzakelijk is, wijzigt

en vernieuwt de netbeheerder het registratieproces en de procedures en plannen.

-
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Vervolg Tabel 6: Ministriële Regeling Kwaliteit , Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas.

Artikel nr Artikel Waar te vinden

20a.1 De netbeheerder beschikt over een calamiteitenplan waarin de volgende onderdelen

in ieder geval aan bod komen:

a. de visie, uitgangspunten en strategie met betrekking tot crisismanagement;

b. de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van crisismanagers;

c. de crisisorganisatie;

d. de besluitvormingsstructuur;

e. de wijze van alarmering en opschaling van activiteiten;

f. interne en externe communicatieafspraken.

H2.2.5 & H4.1

20a.2 De netbeheerder stemt het calamiteitenplan, bedoeld in het eerste lid, af met de

hulpverlenende diensten die bij calamiteiten over het algemeen worden

ingeschakeld.

-

20b De netbeheerder verstrekt met betrekking tot een voorval, bedoeld in artikel 8a,

eerste lid, van de Gaswet, zodra zij bekend zijn, aan de Minister van Economische

Zaken, Landbouw en Innovatie de gegevens over:

a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich

heeft voorgedaan;

b. de ten gevolge van het voorval vrijgekomen gassen, alsmede hun eigenschappen

en de hoeveelheden die zijn vrijgekomen;

c. de aard en de ernst van de gevolgen voor de mens of het milieu van het voorval;

d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het

voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;

e. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om te voorkomen dat het

voorval zich nogmaals kan voordoen.

-
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BIJLAGE B AANTALLEN ASSETS

Op 1 januari 2013 bestaat het elektriciteitsnet van Stedin uit de volgende netdelen en componenten.

Tabel 7: Aantal assets in het elektriciteitsnet van Stedin.

 Aantallen Eenheid

50 kV - 66 kV 962 Cct Km

20 kV tot 35 kV 2.312 Cct Km

1 kV tot 20 kV 14.601 Cct Km

< 1kV 24.642 Cct Km

Aantal stations 2.301  

Aantal schakelvelden 58.646  

Aantal middenspanningsruimtes 19.886  

Aantal laagspannings-kasten 18.051  

Aantal transformatoren 23.704  

Aansluitingen 2.059.535  
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BIJLAGE C BELANGRIJKSTE PROGRAMMA’S OMTRENT NETKWALITEIT

In onderstaande tabel staan per risicocluster de belangrijkste maatregelen benoemd ten behoeve van de

netkwaliteit.

Tabel 8: Overzicht belangrijkste maatregelen per risicocluster die betrekking hebben op netkwaliteit.

PDCA per risicocluster

HS-kabels

Maatregel 1

Voor oliedrukkabels wordt onderzocht in hoeverre onderdelen voor reparatie nog geleverd worden en waar een vervangingsplan nodig is.

Voor 50kV massakabels loopt een vervangingsplan.

PLAN-DO: Het plan voor 2012 en 2013

Afspraak maken beschikbaar hebben van garnituren (moffen) voor de OD kabels.

Massakabel programma was gepland om in 2012 afgerond te worden.

CHECK: Status per 1 augustus 2013

Afspraken met leveranciers zijn gemaakt voor de reparatie van oliedrukkabels.

Plan loopt om massakabels overbodig te maken.

ACT: Conclusie en aanpassingen

Door uitlopende alternatieven studie moeten de massakabels langer in bedrijf. Risico's zijn onderkend en beheersbaar.

HS-installatie, MS-installaties

Maatregel 1

Afspraken maken over voortgezet onderhoud van Coq-, Conel- en Reyrolle-installaties.

PLAN-DO: Het plan voor 2012 en 2013

Om de onderhoudbaarheid te garanderen gedurende de periode van vervanging moeten er afspraken gemaakt worden met de

leveranciers voor het beschikbaarhouden van spare parts en kennis/kunde.

CHECK: Status per 1 augustus 2013

Instandhoudings-overeenkomsten met leveranciers met een looptijd tot 2032 zijn gesloten.

ACT: Conclusie en aanpassingen

Van de overige (oudere) componenten worden de leveranciersafspraken ook bekeken in de risico studie: Ageing assets.

Maatregel 2

Vervangen van oude SA-systemen van AEG Modicon, MP/MV, Telegyr.

PLAN-DO: Het plan voor 2012 en 2013

Vervangen van het SA systeem in de periode 2010-2014 onder andere te:

- Amersfoort 1 en 5

- Driebergen

- Houten

- Mijdrecht

- Zeist

- Zoetermeer 15 en 16

CHECK: Status per 1 augustus 2013

Voor vervanging van verouderde SA-systemen is een road map tot 2032 opgesteld. Hierbij ligt op dit moment de focus met name op het

type MP/MV. Ca 70% is hier reeds van vervangen. Van de resterende 30% zijn de plannen uitgewerkt en liggen klaar voor uitvoer.

Vervanging van Telegyr en AEG Modicon volgen daarna.

ACT: Conclusie en aanpassingen

Het werken met een inzichtelijke roadmap geeft inzicht en overzicht. Met name de samenhang met primaire vervangingen is hier goed mee

in beeld. Daarnaast zal ook Ketensturing postief bijdragen aan het realiseren van het vervangingsplan.

Maatregel 3

Vervanging diverse verouderde schakelinstallaties.

PLAN-DO: Het plan voor 2012 en 2013

Nieuwegein 10kV (technisch gereed in 2012)

Middelharnis 50kV (technisch gereed in 2012)

Gerbrandyweg 10kV (technisch gereed in 2013)

CHECK: Status per 1 augustus 2013

Vervolg op volgende pagina

TECHNISCHE BIJLAGEN - BIJLAGE C BELANGRIJKSTE PROGRAMMA’S OMTRENT NETKWALITEIT

81



Vervolg Tabel 8: Overzicht belangrijkste maatregelen per risicocluster die betrekking hebben op netkwaliteit.

PDCA per risicocluster

Nieuwegein 10kV (technisch gereed in februari 2013)

Middelharnis 50kV (technisch gereed in 2013)

Gerbrandyweg 10kV (niet gestart ivm onzekerheid bij klant)

ACT: Conclusie en aanpassingen

Planning optimistisch. Projectenfasering aangepast.

MS-kabels, MS-moffen, Netontwerp E

Maatregel 1

Ca. 72km kabel wordt vervangen in de veengebieden rond Vinkeveen, Mijdrecht en Breukelen. Hiervan is 37km reeds aangekondigd in het

KCD 2011.

PLAN-DO: Het plan voor 2012 en 2013

Programma Ronde Venen (Vinkeveen-Mijdrecht) (technisch gereed in 2012)

Breukelen (technisch gereed in 2012)

CHECK: Status per 1 augustus 2013

Ongeveer de helft is gelegd. Overige kabels medio 2014 gereed. Onderzoek naar de effecten van de maatregelen loopt.

ACT: Conclusie en aanpassingen

Oorspronkelijke plan levert voor alsnog onvoldoende resultaat, zodat een fase 2 wordt geiniteerd.

Maatregel 2

Om de kwaliteit van kabels en moffen continue te monitoren, heeft Stedin in Rotterdam Centrum een online monitoringsystemen

geïnstalleerd.

PLAN-DO: Het plan voor 2012 en 2013

Online monitoringssystemen ontwikkelen en als pilot testen.

CHECK: Status per 1 augustus 2013

Het systeem is operationeel.

ACT: Conclusie en aanpassingen

Momenteel van evaluatie nog niet geweest.

Maatregel 3

Aanpassen van de structuur van MS-kabelnetten en vervangen kabels op Goeree-Overflakkee. Vanaf 2010 gaat het om ca. 180km.

PLAN-DO: Het plan voor 2012 en 2013

Diversen fasen gedefinieerd, ca. 40 km/jaar.

CHECK: Status per 1 augustus 2013

Ca. 95km kabel is gelegd. Programma loopt door tot begin 2015.

ACT: Conclusie en aanpassingen

Ontwikkeling van storingsfrequentie en duur zijn hoopgevend.

Maatregel 4

MS-kabelvervangingen en netaanpassingen in de MS-prioriteitsgebieden op basis van storingen.

PLAN-DO: Het plan voor 2012 en 2013

Dit betreft onder andere de deelnetten Krimpenerwaard, Bunschoten en Zwarte Paard, Hellevoetsluis (2012).

CHECK: Status per 1 augustus 2013

13 deelnetten zijn in uitvoering en 4 deelnetten zijn in studie.

ACT: Conclusie en aanpassingen

Herijking van het programma met de nieuwste storingsgegevens blijft regelmatig nodig en wordt ook uitgevoerd. Dit leidt tot

herprioritering binnen het programma.

Maatregel 5

Verbeteren robuustheid netten in het Havengebied, waaronder aanpassing van het beveiligingsconcept, aanpassen netstructuren en

minimaliseren impact van spanningdips.

PLAN-DO: Het plan voor 2012 en 2013

Aanpassen structuur Maasvlakte 25/23kV.

Diverse beveligingen wijzigen in regio Noord en Zuid (technisch gereed in 2012).

CHECK: Status per 1 augustus 2013

Fysiek scheiden van twee netdelen gereed. Aanpassen beveiligingsconcept eind 2013 gereed. Overige onderdelen zijn in ontwerpfase.

ACT: Conclusie en aanpassingen

Vervolg op volgende pagina
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Vervolg Tabel 8: Overzicht belangrijkste maatregelen per risicocluster die betrekking hebben op netkwaliteit.

PDCA per risicocluster

Maasvlakte project is in uitvoering. Afhankelijk van andere netbeheerder.

Door capaciteitsproblemen vertraagd, zowel aan de ontwerpzijde als de uitvoeringskant.

MS-secundair

Maatregel 1

Installatie van een Self Healing Grid in Rotterdam Centrum en Rotterdam Zuidwijk.

PLAN-DO: Het plan voor 2012 en 2013

Rotterdam Centrum 2012 gereed.

Rotterdam Zuid 2013 gereed.

CHECK: Status per 1 augustus 2013

Rotterdam Centrum gereed in juni 2012. Zuidwijk naar verwachting oktober 2013 operationeel.

ACT: Conclusie en aanpassingen

Volgens planning gerealiseerd.

Maatregel 2

Gebleken is dat bij een storing te vaak een onjuiste beveiliging afschakelde. Daarom worden alle 170 deelnetten (ca. 2.000 stations)

voorzien van een uniform beveiligingsconcept met bijbehorende instellingen. In een aantal gevallen zijn hiervoor nieuwe beveiligingsrelais

benodigd.

PLAN-DO: Het plan voor 2012 en 2013

Project aanpak Beveiligingen en instellingen zal worden opgestart. Duur van het project was voorzien in 4 jaar (2012-2016).

CHECK: Status per 1 augustus 2013

De huidige instellingen van de beveiligingsrelais in de regio Zuid zijn uitgelezen. Voor een aantal deelnetten zijn de nieuwe instellingen

bepaald en worden geïmplementeerd.

Streefdatum concept volledig uitgerold: eind 2015.

ACT: Conclusie en aanpassingen

Uitvoering van het project ligt op planning.

Maatregel 3

Plaatsen SA (light).

PLAN-DO: Het plan voor 2012 en 2013

Plaatsen van 5 SA light systemen.

CHECK: Status per 1 augustus 2013

Diverse SA-light systemen zijn geplaatst. Een evaluatie over de aanpak vindt plaats.

ACT: Conclusie en aanpassingen

Implementatie van deze nieuwe technologie gaat moeizamer dan vooraf verwacht. Opleiding en begeleiding is noodzakelijk.

Maatregel 4

Plaatsen intelligente storingsverklikkers en vervangen oude verklikkers door zelfherstellende.

PLAN-DO: Het plan voor 2012 en 2013

Stedin plaatst de komende jaren 400-500 intelligente storingsverklikkers per jaar.

CHECK: Status per 1 augustus 2013

In 2012 zijn 300 lokaties voorzien van intelligente storingsverklikkers, in 2013 zullen dat 230 lokaties zijn. Het project loopt op schema.

ACT: Conclusie en aanpassingen

De eerste effectivititeitsmeting wordt momenteel uitgevoerd. De eerste voorlopige resultaten daarvan laten zien dat ISV’s de gewenste

reductie in verbruikersminuten realiseren. Daarnaast hebben we door aardfoutdetectie in onze zwevende netten vroegtijdig storingen

kunnen detecteren en uitval kunnen voorkomen.

LS-kabels

Maatregel 1

GPL-laagspanningskabels worden vervangen indien kan worden meegelift op gasvervangingsprogramma’s.

PLAN-DO: Het plan voor 2012 en 2013

Specifieke programma's benoemd in Gouda en Oud-Beijerland.

CHECK: Status per 1 augustus 2013

Continue in uitvoering, geen bijzonderheden. Meelift beleid wordt meer toegepast.

ACT: Conclusie en aanpassingen

Programma's momenteel in uitvoering. Delen zijn gerealiseerd. Meer combi werk leidt tot minder grondroering.
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Vervolg Tabel 8: Overzicht belangrijkste maatregelen per risicocluster die betrekking hebben op netkwaliteit.

PDCA per risicocluster

OV-kasten, OV-kabels

Maatregel 1

Het programma richt zich op veiligheids- en kwaliteitsverbetering van het OV-net.

PLAN-DO: Het plan voor 2012 en 2013

Concreet gepland twee projecten rondom Veiligheid van OV masten in Rotterdam.

Het eerste project is gericht op het maken van dubbel geïsoleerde aansluitingen. Het andere project is bedoeld om de kwaliteit van OV

aansluitingen in beeld te hebben.

CHECK: Status per 1 augustus 2013

De geplande werkzaamheden worden zijn in uitvoering en lopen volgens plan.

ACT: Conclusie en aanpassingen

Het plan is in uitvoering en loopt goed. Tevens is gestart met een pilot om meer operationeel grip te krijgen op de totale veiligheid en

kwaliteit van de OV dienstverlening. Dit is ontstaan door de toenemende instandhoudingskosten en focus op deze assetgroep.

OV-sturing

Maatregel 1

Systemen voor het aansturen van onder andere het OV net raken verouderd, componenten en kennis van de systemen verdwijnt.

PLAN-DO: Het plan voor 2012 en 2013

Uitvoeren van een pilot in Houten op basis waarvan een business case opgezet kan worden voor een eventuele uitrol.

CHECK: Status per 1 augustus 2013

Pilot in Houten succesvol uitgevoerd.

ACT: Conclusie en aanpassingen

Grote uitrol in Hoekse Waard in voorbereiding. Hiermee hoeft er niet geïnvesteerd te worden in vernieuwing van de TF installatie in

Klaaswaal.
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BIJLAGE D BELANGRIJKSTE RISICO'S

In deze paragraaf worden de door Asset Management belangrijkste risico's benoemd die voort zijn
gekomen uit het risicoproces zoals beschreven in paragraaf 2.2.1.

Afschrift risicoanalyse en vastgestelde belangrijkste risico's
De risico's in onderstaande tabel komen uit het Totaal Risico Plan (TRP), een document wat tijdens de

jaarcyclus van Stedin wordt opgeleverd en dient als input voor plannen en investeringen. Het document

is gebaseerd op het Strategisch Risico Plan (SRP) en de Risico Cluster Waarderingsdocumenten van de

asset-gerelateerde risicoclusters. Daarmee bevat het TRP zowel lange termijn en de organisatorische

risico's als de asset-gerelateerde risico's.

Op basis van de totale lijst met risico's worden met behulp van onderstaande procedure de belangrijkste

risico's geïdentificeerd:

1. In de eerste stap worden de organisatorische en lange termijn risico's uit het SRP geselecteerd.Deze

risico’s hebben meestal een indirecte invloed op de bedrijfsmiddelen en de kwaliteit van de

transportdienst. Ze zijn in vergelijking met de clusterrisico’s minder specifiek van invloed op de

bedrijfsmiddelen. De organisatorische risico’s zijn over het algemeen niet specifiek genoeg om een

waardering op het bedrijfswaardenmodel te kunnen uitvoeren. Ze zijn daarom in dit hoofdstuk niet

voorzien van een waardering.

2. In de tweede stap worden asset-gerelateerde risico's aan bovenstaande selectie toegevoeg,

waarvoor geldt dat:

• gasrisico's hoog scoren;

• elektriciteitsrisico's zeer hoog of extra hoog scoren;

• algemene risico's zeer hoog scoren.

3. Op basis van toetsingscriteria worden de geselecteerde risico's door managers en specialisten

beoordeeld en gewogen. Deze toetsingscriteria zijn:

• De risicoscore van de risico’s binnen het AM-bedrijfswaardenmodel en het corporate

risicomodel, zowel het huidige risiconiveau als de ontwikkeling in de komende 7 jaar;

• Urgentie van het risico (urgentie is een combinatie van de waardering van het risico en het

moment van optreden van het risico);

• Mate waarin verschillende afdelingen bij het risico betrokken moeten worden (hoe meer

afdelingen betrokken zijn, des te lastiger wordt om het risico te mitigeren);

• De mate waarin organisatorische aanpassingen nodig zijn om het risico te mitigeren;

• Kosten voor de mitigatie van het risico;

• Directe of indirecte invloed op de kwaliteit en de veiligheid van de transportdienst;

• Invloed van en op externe partijen buiten Stedin (imago & wetgeving, certificering);

• Opkomende wet- en regelgeving.

4. Op basis van de waardering die gegeven is door de managers en specialisten kan er een selectie

gemaakt worden van ca 5 tot 10 belangrijkste risico's. Deze belangrijkste risico's staan hieronder

beschreven. Een verder uitleg omtrent de procedure staat beschreven in het TRP.
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Tabel 9: Belangrijkste risico's benoemd in het Totaal Risico Plan.

Type Risiconaam Omschrijving Risico hoogte Oplossingsrichting

Algemeen Energietransitie

De komende jaren is een fundamentele verandering

van onze energievoorziening nodig om het hoofd te

bieden aan de mondiale uitdagingen op

energiegebied: de energievoorziening moet

schoner, zuiniger, slimmer en gevarieerder. Dat leidt

tot andere eisen aan de transport- en

distributienetten, waarvoor netbeheerders de

technische uitgangspunten voor netopbouw en de

afstemming met aangeslotenen moeten wijzigen.

Hieraan zijn risico’s verbonden met effecten op de

bedrijfswaarden kwaliteit (uitval indien de netten en

de bijhorende communicatie-infrastructuur niet

tijdig zijn aangepast aan decentrale invoeding,

nieuwe zuinigere technieken en gevarieerdere

verbruikspatronen) en regelgeving (het

reguleringskader kan fundamentele wijzigingen

ondergaan met het oog op schonere opwekking,

zuiniger verbruik en gevarieerder klantengedrag).

De risico’s op uitval (kwaliteit) of congestie

(wet&regelgeving, imago) worden tenminste als

hoog gewaardeerd (3 tot 30 seconden extra uitval

per jaar).

 

Stedin heeft roadmap

Intelligent Netbeheer

ontwikkeld om tijdig gereed te

zijn voor de energietransitie.

Onderdelen hiervan zijn:

Implementatie technische

ontwikkelingen in nieuw

netontwerp geschikt voor de

energietransitie, duurzaam

netontwerp.

Uitrol slimme meters en net

intellgentie (SA(light), ISV, Self

Healing Grid, STN, et cetera).

Inrichten IT-systemen.

Inrichten 'load balancing'

nauwkeurige en 'load flow

analyse' op alle netvlakken.

Algemeen
Informatievoorziening

voor het O&I-proces

Als gevolg van onvoldoende inrichting van de O&I-

systemen worden O&I-activiteiten onvoldoende

aangestuurd en is er onvoldoende O&I-informatie

beschikbaar over uitgevoerde activiteiten.

Toestandswaarderingen worden op beperkte

informatie uitgevoerd waardoor afwijkingen met de

werkelijkheid kunnen ontstaan. Er missen

koppelingen tussen verschillende

informatiedomeinen (storingsdata, onderhoudsdata,

inspectiedata, assetdata, omgevingsdata). Hierdoor

moet er nu per asset vanuit verschillende systemen

de benodigde informatie worden verzameld wat

momenteel in een aantal situaties niet mogelijk is of

veel moeite kost. Er is een maturiteitsnulmeting (op

informatie en systemen) uitgevoerd op

verschillende assetgroepen. Momenteel wordt een

gaap-analyse uitgevoerd waarin de

informatiebehoefte wordt bepaald om het niveau

“basis-op-orde” te bereiken.

 

Binnen programma

Datakwaliteit is het project

OMP (Onderhoud Management

Processen ) gestart. Dit project

heeft als doel het verbeteren

van de informatievoorziening

in het O&I proces.
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Vervolg Tabel 9: Belangrijkste risico's benoemd in het Totaal Risico Plan.

Type Risiconaam Omschrijving Risico hoogte Oplossingsrichting

Algemeen
Kwaliteit van de asset

informatie

Met een betere kwaliteit van de asset informatie

kunnen de bedrijfsprocessen effectiever en

efficiënter zijn.

Vrijwel alle bedrijfsprocessen binnen Stedin zijn

afhankelijk van assetinformatie opgenomen in het

bedrijfsmiddelenregister (BMR). Onvoldoende

kwaliteit van assetinformatie kan leiden tot:

verkeerde besluiten, inefficiënte uitvoering van

processen, niet voldoen aan wet- en regelgeving,

niet uitvoeren van activiteiten, et cetera.

De oorzaak kan liggen in: ontbreken van eisen over

welke informatie vastgelegd moet worden, niet goed

ingerichte systemen, legacysystemen, data wordt of

is niet gevuld, onbekende kwaliteit van aanwezige

assetinformatie, niet (tijdig) beschikbaar zijn van

assetinformatie, niet toegankelijk zijn van

assetinformatie, ontbreken van opleidingen voor

invoer en raadplegen van BMR, onvoldoende

middelen om wijzigingen aan BMR uit te voeren.

Zeer Hoog

Vanaf begin 2013 is er

datakwaliteitsmeting ingericht

op de vulling van de meest

essentiele asset-attributen. In

samenwerking met

Netbeheerder Nederland en

KPMG is er een methodiek

uitgewerkt om naast vulling

ook de datakwaliteit op

juistheid te meten.

Elektra Slimme distributienetten

Een van de grootste risico’s voor de transportdienst

is de uitval van distributienetten door diverse

externe, slecht door de netbeheerder te

beïnvloedden, oorzaken. Met de toenemende

afhankelijkheid van energie wordt de omgeving

steeds kritischer ten aanzien van storingen. Nieuwe

technologie voor distributie-automatisering kan

helpen om, tegen aanvaardbare kosten, de

storingsduur te beperken.

Indien Stedin er niet in slaagt om de distributie-

automatisering en informatie-uitwisseling bij

aansluitingen op grote schaal in te voeren, zal de

kloof tussen verwachting van de omgeving en de

gerealiseerde storingsduur toenemen, met gevolgen

op de bedrijfswaarden imago en mogelijk wet- en

regelgeving. Op termijn wordt het risico op imago

als tenminste hoog gewaardeerd, als managers

jaarlijks verschillende keren aangesproken worden

door stakeholders.

Hoog

De voortgang bewaken in de

verdere uitrol van

automatisering (SHG, ISV, STN,

SA light).

Pilots uitvoeren om te leren

van automatiseringsconcepten

zoals het Self Healing Grid.

De ontwikkelingen

(inter)nationaal op dit gebied

nauwlettend monitoren en

participeren in werkgroepen.
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Vervolg Tabel 9: Belangrijkste risico's benoemd in het Totaal Risico Plan.

Type Risiconaam Omschrijving Risico hoogte Oplossingsrichting

Elektra Openbare verlichting

Dit risico omvat de kwaliteit van OV-netkabels, OV-

kasten/stuurpunten, aansluit- en stuurleidingen, tot

aan het overdrachtspunt in de lichtmast. Het omvat

tevens de aansturing van openbare verlichting met

diverse systemen. De belangrijkste effecten zijn het

aanrakingsgevaar indien door slechte leidingen een

lichtmast onder spanning komt te staan, het

onveilige gevoel bij niet branden van openbare

verlichting en de kosten van onderhoud van het

systeem. De hoogste waardering op het

bedrijfswaarden model is zeer hoog op imago,

doordat gemeenten Stedin aanspreken op het niet

functioneren van straatverlichting.
Zeer Hoog

Sneller oplossen van

storingen.

In kaart brengen van herhaal

storingen.

Lange termijn studie TF-

aansturing en pilots met

alternatieve aansturing van

OV.

Pilot met dubbelgeïsoleerde

aansluitingen in lichtmasten in

de buurt van gevoelige

objecten om de veiligheid te

verhogen.

Onderzoek naar de toestand

van oude aansluitkabels in

lichtmasten om de kans op

storing in lichtmasten te

verkleinen.

Waar mogelijk passen we de

beveiliging aan.

Daarmee wordt voorkomen

dat de (aanraak)spanning

langdurig op de mast

aanwezig blijft.

Elektra Graafwerkzaamheden E

De invloed van alle graafwerkzaamheden

(voornamelijk derden) op het elektriciteitsnet.

Storingen in het elektriciteitsnet n.a.v.

graafwerkzaamheden leiden tot een hoge bijdrage

aan de totale verbruikersminuten van het

elektriciteitsnet en hebben invloed op de

bedrijfswaarden kwaliteit, financiën en imago. Het

risico is beoordeeld op de bedrijfswaarde kwaliteit.

Zeer Hoog

Door aandacht voor SA,

beveiligingen,

storingsverklikkers,

datamanagement en de WION

procedure kunnen de

gevolgen van graafschade

beter beheerst worden.

Elektra MS-kabels

Binnen de scope van dit risico vallen alle MS-kabels

(met een spanning van 1kV tot en met 23kV),

inclusief de MS-trafokabels. Conditiegerelateerde

storingen in middenspanningskabels dragen fors bij

aan de uitvalfrequentie van het elektriciteitsnet en

hebben invloed op de bedrijfswaarden kwaliteit,

financiën en imago. Met een bijdrage van 14% aan

de jaarlijkse uitvalduur is het risico op de

bedrijfswaarde kwaliteit beoordeeld op zeer hoog.

Zeer Hoog

Intensiveren

vervangingsprogramma's in

Ronde Venen en andere

deelgebieden.

Veravngingsprogramma

Goeree-Overflakkee is

versneld en toont goede

resultaten.

Optimaliseren

beveiligingsconcepten.

Plaatsen van netintelligentie.

Ervaringen opdoen met online

monitoring en self healing grid.
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BIJLAGE E INVESTERINGSTABEL AANTALLEN ASSETS

Terugblik uitbreidingen en vervangingen assets
Op dit moment is het niet mogelijk om vanuit de asset registratie aan te geven of een nieuwe asset is

aangebracht als uitbreiding of vervanging van een andere component. In deze terugblik worden daarom

de aantallen van beide investeringsredenen gesommeerd. Nb. voor het jaar 2013 zijn de geregistreerde

aantallen tot 1-7-2013 opgenomen.

Tabel 10: Terugblik uitbreidingen en vervangingen.

Uitbreidingen/Vervangingen -

terugblik  2011 2012 2013

 Eenheid KCD 2009 Realisatie KCD 2011 Realisatie KCD 2011 Realisatie

Hoogspanning  uitbr. verv. uitb/verv uitbr. verv. uitb/verv uitbr. verv. uitb/verv

Kabel km 5 13 146 - 3 40 - 0 2

Lijnen km 0 16 0 - 0 0 - 0 0

Stations aantal - - 2 - - 1 - - 1

Schakelvelden aantal 7 46 27 - 64 - - 103 14

Transformatoren aantal - 9 4 2 10 1 3 14 1

Middenspanning           

Kabel km - 30 323 - 65 293 - 65 69

Stations aantal - - 101 - 100 87 - 100 24

Schakelvelden aantal - - 1.359 - - 1.156 - - 178

Middenspanningsruimtes aantal - 280 237 - 100 201 - 100 20

Transformatoren aantal - - 320 - - 241 - - 28

Laagspanning           

Kabel km - 25 231 - 25 261 - 40 39

Laagspanningskasten aantal - - 211 - - 293 - - 73

Aansluitingen aantal - - 24.510 - 6.000 23.555 - 6.000 6.254

HS-Kabels
Voor dit cluster zijn al langer plannen beschreven. Bij de concretisering blijkt telkens dat uitstel van de

vervanging toch mogelijk is. Dit geldt met name voor de Oliedrukkabels. Voor de aanwezige Massakabels

(gebied Dordrecht) geldt dat hier naar een integraal plan is gekeken voor het gehele gebied. In de

oplossingsrichting is niet gekozen voor een vervanging maar voor een overbodig maken door gewijzigde

netstructuur. De gerealiseerde aantallen overstijgen significant de geplande aantallen. Dit komt doordat

een groot aantal kilometers aangelegd is in verband met grote klantaansluitingen en ongeplande

reconstructies nabij rijkswegen.

HS-Lijnen
In 2009 stonden een aantal lijnen gepland om te vervangen. Het betrof hier voornamelijk om 150kV-lijnen

die na overdracht van het beheer van het 150kV naar TenneT uit de plannen van Stedin verdwenen zijn.

Stations
Stations zijn als zodanig niet als aantallen gepland in de vorige KCD’s. De gerealiseerde stations betreffen

een HVS (Ypenburg) en een klantstation (2011), een HVS (Maasvlakte 66kV) in 2012 en een klantstation in

2013.
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Schakelvelden HS
Bij de verschillen tussen plannen en realisatie van Schakelvelden speelt een definitie verschil. In de

opgave van een aantallen zijn de velden in de transportstations opgenomen, onafhankelijk van het

spanningsniveau. Bij de rapportage van gerealiseerde aantallen is een verdeling naar spanningsniveau

gehanteerd. In 2011 zijn 81 velden gerealiseerd van 10kV en 23kV, in 2013 vier velden.

Transformatoren HS
Op het transformatorgebied zijn er één vervangen, vier gereviseerd (fabrieksrevisie) en zijn er door

uitbreiding zes geplaatst. Drie hiervan zijn geplaatst in het project Ypenburg.

MS-kabels
Omdat de asset gegevens alleen op jaar van aanleg geregistreerd staan en niet aangegeven is of dit een

vervanging dan wel uitbreiding betreft, is vanuit de assetregistratie niet te achterhalen welke

vervangingsaantallen gerealiseerd zijn. In de opgave in de achtereenvolgende KCD’s zijn

vervangingsaantallen genoemd die in de praktijk ver overschreden zijn. Aandachtsgebieden zijn Goeree-

Overflakkee en het gebied De Ronde Venen geweest. Zie onder andere paragraaf 3.4.3 en Bijlage C.

Schakelvelden MS
MS-schakelvelden zijn als zodanig niet als aantallen gepland in de vorige KCD’s. Voor de transportfunctie

zijn in 2011 92 velden geïnstalleerd. Deels door vervanging, deels door uitbreiding (23kV Ypenburg). De

overige geregistreerde aantallen bevinden zich in de middenspanningsruimtes en MS-verdeelstations.

Dat zijn er verreweg de meeste. Ook hier gaat het om projecten gericht op de vervanging van assets.

Transformatoren MS
MS-transformatoren zijn als zodanig niet als aantallen gepland in de vorige KCD’s.

Laagspanning
Specifiek voor LS-aansluitingen geldt dat 4.000 stuks per jaar geraamd zijn voor het meerjaren

rubberdraad project en 2.000 stuks in het kader van meeliften met gassaneringsprogramma’s. Dit zijn

oude GPLK-aansluitingen. Voor LS-kabels waren er tot 2013 geen grote vervangingsprogramma's.

Hierdoor zijn in de vorige KCD's relatief weinig LS-kabelvervangingen geraamd. Het overgrote deel

gerealiseerde aantallen zal dan ook uit uitbreidingen bestaan. In 2013 is een proactief

vervangingsprogramma voor LS-kabels opgezet. Dit omvat het meeliften van oude GPLK-kabels bij

gassaneringswerkzaamheden.

Vooruitblik uitbreidingen en vervangingen assets
In de onderstaande tabel zijn de uitbreidings- en vervangingsaantallen weergegeven per asset. Voor de

HS, en deels ook voor het MS-netvlak zijn de aantallen gebaseerd op concrete programma’s die voorzien

zijn in het meerjarenprogrammaplan (2014-2016) van Stedin. De programma’s waarin deze aantallen

gemaakt worden zijn in een aantal gevallen reeds beschreven in de hoofdtekst van dit KCD.
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Tabel 11: Vooruitblik uitbreidingen en vervangingen.

Uitbreidingen/Vervangingen - vooruitblik  2014 2015 2016

 Eenheid KCD 2013 KCD 2013 KCD 2013

Hoogspanning  uitbr. verv. uitbr. verv. uitbr. verv.

Kabel km 19 17 25 1 27 1

Lijnen km 0 0 0 0 0 0

Stations aantal 1 0 2 0 0 1

Schakelvelden HS aantal 52 140 65 137 16 207

Transformatoren aantal 11 15 5 8 4 4

Middenspanning        

Kabel km 28 52 24 31 65 23

Stations aantal 6 10 1 4 1 2

Schakelvelden aantal 600 256 600 251 600 492

Middenspanningsruimtes aantal 180 5 180 5 183 5

Transformatoren aantal 107 5 107 5 110 5

Laagspanning        

Kabel km 264 73 264 49 276 49

Laagspanningskasten aantal 0 10 0 10 0 10

Aansluitingen aantal 9.500 5.850 9.500 5.378 10.500 5.378

HS-Kabels
In de periode 2014-2016 worden veel nieuwe HS-kabels als uitbreiding verwacht. Veelal zijn deze kabels

gelieerd aan de klantaansluitingen in het industriegebied, in een klein aantal gevallen betreft dit reguliere

netuitbreiding, zoals in Utrecht Leidse Veer (3km).

Voor de vervanging wordt in 2014 de vervanging van vier 25kV circuits in de Waalhaven voorzien. De

jaren 2015 en 2016 worden alleen reguliere Oliedruk vervangingen geraamd. Voortdurende monitoring

van de verouderende populatie blijft echter nodig.

HS-Lijnen
HS-lijnen en uitbreidingen worden niet voorzien in de periode 2014-2016. Het aantal lijnen dat Stedin nog

in beheer heeft is erg beperkt geworden, na de overdracht van het beheer van de 150kV netten aan

TenneT (zie KCD 150kV).

Stations
In de periode 2014-2016 worden een aantal stations verwacht. Een nieuw station Ooltgensplaat (50kV)

ten behoeve van windenergie, maar ook de oplevering van station Klaaswaal (50kV en 13kV), Stellendam

(13kV) en Nieuwpoort (13kV). Deels zijn dit vervangingen, maar wel in een geheel nieuw gebouw.

Schakelvelden HS
Als gevolg van uitbreidingen (nieuwe stations of alleen installaties) worden 133 nieuwe HS-velden

verwacht in diverse projecten. Als gevolg van het Coq/Conel-vervangingsprogramma (zie Tabel 2 in

paragraaf 3.4.3 en Bijlage C) worden nog eens een kleine 500 schakelvelden vervangen in diverse

projecten, waaronder enkele zeer grote installaties, waaronder Delft 2 (60 velden) en Oranjelaan (47

velden). Ook hier betreft het stations met een transportfunctie.
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Transformatoren
Door uitbreiding en vervanging zijn in de komende drie jaren 20, respectievelijk 28 transformator

plaatsingen voorzien. In het verleden is voor een deel van de populatie de levensduur verlengd door

verzilvering van de contacten, nu wordt de populatie te oud, om levensverlengende maatregelen toe te

passen.

MS-kabels
Voor middenspanningskabels loopt inmiddels al een aantal jaren een vervangingsprogramma. In dit

programma worden deelnetten integraal aangepakt, waarbij ook veel kabel aangelegd wordt als

uitbreiding, danwel ter vervanging van bestaande (verouderde) kabels. Van de concrete programma’s

die nu bekend zijn voor de periode 2014-2016 zijn de vervangingsaantallen opgenomen. In de praktijk

zullen deze gaan wijzigen, bij nadere concretisering van de projecten.

Voor de gemeente Goeree-Overflakkee loopt in ieder geval in 2014 nog een groot MS-

vervangingsprogramma, waarbij kabels met een kleine diameter vervangen worden door de huidige

standaard.

Door nieuwe netaanleg wordt verwacht dat de (uitbreidings-)aantallen in de komende jaren zullen gaan

stijgen.

Schakelvelden MS
De vervangingsaantallen in de MS-Schakelvelden (distributiefunctie) hebben voornamelijk betrekking op

het 20 jaar durend Coq-vervangingsprogramma.

Overige assets
Voor de overige assets, te weten: Middenspanningsruimtes, MS/LS-trafo’s, LS-kabels, LS-kasten, LS-

aansluitingen, zijn de genoemde aantallen ramingen, zonder dat daar in alle gevallen concrete

programma’s aan verbonden zijn. Uitzondering hierop is het doorlopende vervangingsprogramma

Rubberdraad, waarin jaarlijks 4.000 aansluitingen vervangen worden in het gebied Den Haag.
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BIJLAGE F ONDERHOUDSPLAN

HS Transformatoren
Onderhoudsplan HS transformatoren

Aard  2014 2015 2016

aantal assets [st] 454    

inspecties  454 454 454

eenmalig  69 69 69

preventief  159 159 159

correctief  30 30 30

Inspecties Jaarlijks inspectie Visuele inspectie (oliestand/roestvorming/lekkage etc.).

Controleren werking regelschakelaar/koeling/signalering.

Olie-analyse (Gas in olie).

Preventief Preventief onderhoud 1x per 5 jaar Olie-analyse (Furanen & Fysische

eigenschappen).

RSD-analyse.

Onderhoud regelschakelaar.

Type en toestand van sommige regelschakelaars vereist een

hogere onderhoudsfrequentie, waardoor aantallen hoger

kunnen uitvallen.

Eenmalig ondehoud Algehele revisie of het vervangen/opwaarderen van delen

van de transformator.

Correctief Correctief onderhoud Repareren van de tijdens bedrijfsvoering of inspectie

geconstateerde gebreken.

HS (50kV) lijnen
Onderhoudsplan HS (50kV) lijnen

Aard  2014 2015 2016

aantal assets [km] 41    

inspecties [km]  41 41 41

preventief [km ]  20 20 20

eenmalig [#]  4 4 4

correctief [#]  2 2 2
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Inspecties Jaarlijks inspectie Visuele inspectie (o.a. mastdelen, conservering, geleiders,

isolatoren, schouwen tracé).

Preventief Preventief onderhoud Aardverspreidingsweerstand van aardingen controleren.

Eenmalig Eenmalig ondehoud O.a. 1x per 10 a 15 jaar opnieuw conserveren op basis van

toestand, het vervangen van kleine delen b.v.

aanduidingsborden.

Correctief Correctief onderhoud Repareren van de tijdens bedrijfsvoering of inspectie

geconstateerde gebreken.

50kV en 25kV kabels
 Spanning Onderhoudsplan 50kV en 25kV kabels

[kV] Aard  2014 2015 2016

50 aantal assets [cct km] 780    

 aantal assets [# cct] 157    

 inspecties  157 157 157

 eenmalig  10 10 10

 preventief  80 80 80

 correctief  10 10 10

      

25 aantal assets [cct km] 1.452    

 aantal assets [# cct] 505    

 inspecties  505 505 505

 eenmalig  18 18 18

 preventief  250 250 250

 correctief  20 20 20

      

Inspecties Jaarlijks inspectie Visuele inspectie (o.a. buiteneindsluitingen, cross-bonding

kasten, schouwen tracé).

Controle van de oliedrukmeting en de signalering op afstand

daarvan bij oliedrukkabels.

Controle op kathodische bescherming van ondergrondse

expansievaten bij oliedrukkabels.

Preventief Preventief onderhoud Mantelspannen bij kabels met PE mantel, p.d. meting bij

papier geïsoleerde kabel.

Eenmalig Eenmalig ondehoud O.a. revisie of het vervangen/opwaarderen van met name

garnituren of delen daarvan.

Correctief Correctief onderhoud Repareren van de tijdens bedrijfsvoering of inspectie

geconstateerde gebreken.
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10kV t/m 23kV kabels
Spanning Onderhoudsplan MS (10 t/m 23kV) kabels 

[kV] Aard  2014 2015 2016

23 aantal assets [cct km] 821    

 inspecties  18 18 18

 preventief  50 50 50

 correctief  20 20 20

13 aantal assets [cct km] 3.689    

 inspecties  80 80 80

 preventief  220 220 220

 correctief  100 100 100

10 aantal assets [cct km] 11.227    

 inspecties  250 250 250

 preventief  675 675 675

 correctief  325 325 325

Inspecties Jaarlijks inspectie p.d. meting met 0,1 Hz methode, n.a.v. storingsanalyse en/of

geconstateerde bijzonderheden.

Preventief Preventief onderhoud Preventieve vervanging van moffen, n.a.v. p.d. metingen.

Correctief Correctief onderhoud Repareren van de tijdens bedrijfsvoering of inspectie

geconstateerde gebreken.

LS (<1kV) kabels
Onderhoudsplan LS (<1 kV) kabels 

Aard  2014 2015 2016

aantal assets [km] 24.642    

inspecties  725 725 725

correctief  4.058 4.058 4.058

Inspecties Jaarlijks inspectie Onderzoek naar kwaliteit en ligging LS kabel, met name n.a.v.

geconstateerde bijzonderheden, zoals storingen en

onderbrekingen en daaruit voortkomend nader onderzoek.

Correctief Correctief onderhoud Repareren van de tijdens bedrijfsvoering of inspectie

geconstateerde gebreken.

Stationsvelden
Onderhoudsplan Stationsvelden

 50kV en 66kV stationsvelden

Aard  2014 2015 2016

aantal assets [st] 495    
Vervolg op volgende pagina
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Onderhoudsplan Stationsvelden

inspecties  495 495 495

preventief groot  50 50 50

preventief klein  50 50 50

correctief  6 6 6

 25kV stationsvelden

Aard  2014 2015 2016

aantal assets [st] 1.286    

inspecties  1.286 1.286 1.286

preventief groot  129 129 129

preventief klein  129 129 129

correctief  13 13 13

 23kV stationsvelden

Aard  2014 2015 2016

aantal assets [st] 341    

inspecties  341 343 345

preventief groot  34 34 34

preventief klein  34 34 34

correctief  3 3 3

 13kV stationsvelden

Aard  2014 2015 2016

aantal assets [st] 673    

inspecties  673 673 673

preventief groot  68 68 68

preventief klein  68 68 68

correctief  6 6 6

 10 kV stationsvelden

Aard  2014 2015 2016

aantal assets [st] 3.336    

inspecties  3.336 3.336 3.336

preventief groot  333 333 333

preventief klein  333 333 333
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Inspecties Jaarlijks inspectie Visuele inspectie.

Controle op o.a. werking (proefschakelen), olieniveau,

gasdruk.

Preventief Preventief klein
onderhoud
(1x per 5 jaar)

Meting en analyse van o.a. schakelsnelheid, diëlektrische

isolatie, contact overgangsweerstand.

Preventief groot
onderhoud
(1x per 10 jaar)

Algehele revisie van het stationsveld.

Controle op o.a. werking (proefschakelen), olieniveau,

gasdruk.

Meting en analyse van o.a. schakelsnelheid, diëlektrische

isolatie, contact overgangsweerstand.

Correctief Correctief onderhoud Repareren van de tijdens bedrijfsvoering of inspectie

geconstateerde gebreken.

MS-ruimten
Onderhoudsplan MS (1 t/m 23kV) ruimtes

Aard  2014 2015 2016

aantal assets [st] 21.885    

inspecties  11.000 11.000 11.000

preventief  3.100 3.100 3.100

correctief  450 600 650

Inspecties Jaarlijks inspectie Visuele inspectie volgens "inspectiebeleid" uit Handboek

Techniek Stedin.

Preventief Preventief onderhoud Het onderhouden van de primaire installaties in de MS ruimte

volgens de Stedin richtlijnen. Het betreft hier de MS installatie,

MS/LS trafo en LS rek.

Correctief Correctief onderhoud Repareren van de tijdens bedrijfsvoering of inspectie

geconstateerde gebreken.
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BIJLAGE G ONDERHOUDS- EN VERVANGINGSPLANNEN OMTRENT VEILIGHEID

Tabel 26: Maatregelen om de belangrijkste asset-gerelateerde veiligheidsrisico's to mitigeren.

Stedin risico
assetrisico's obv

veiligheid

Omschrijving Maatregel Status

Breuk, lekkage

en/of explosies

Conditie LD

hoofdleidingen Grijs

Gietijzer

Ontoereikende conditie

LD hoofdleidingen Grijs

Gietijzer leidt tot

storingen.

20 jaar durend

vervangingsprogramma van

alle brosse leidingen.

Programma is gestart in 2009 en

loopt goed. (zie hoofdstuk

kwaliteit KCD-G) Ook worden er

bij

reconstructiewerkzaamheden

brosse gasleidingen vervangen.

Continu lopend programma.

Conditie PGA algemeen Falen van primaire

gasaansluiting (PGA)

door

conditiegerelateerde

oorzaken

Jaarlijkse vervanging van

PGA's. Zie hoofdstuk Kwaliteit

van KCD-Gas. Jaarlijks worden

er ca 3.500 V-inspecties op

PGA's uitgevoerd.

Continu lopend programma.

Kwaliteit van de Asset

informatie

Onvoldoende kwaliteit

van de asset-informatie

kan leiden tot verkeerde

keuzes omtrent assets.

Vanaf begin 2013 is er

datakwaliteitsmeting ingericht

op de vulling van de meest

essentiele asset-attributen. In

samenwerking met

Netbeheerder Nederland en

KPMG is er een methodiek

uitgewerkt om naast vulling ook

de datakwaliteit op juistheid te

meten.

Inrichten kwaliteitsmeting op

aspect vulling is voltooid. De

meting op aspect juistheid

wordt ingericht. Impactanalyse

voor implementatie methodiek

en implementatie methodiek

moet nog uitgevoerd worden.

Informatievoorziening

voor het O&I proces

Gebrekkige

informatievoorziening

voor het Onderhouds- en

Inspectieproces

Binnen programma

Datakwaliteit is het project OMP

(Onderhoud Management

Processen ) gestart. Dit project

heeft als doel het verbeteren

van de informatievoorziening in

het O&I proces.

Programma is bevindt zich in de

opstartfase.

Schade netwerk

door derden

Werkzaamheden Derden

HD Hoofdleiding bros

Storingen door

werkzaamheden derden

Stedin zet Coördinatoren

Overleg Overheden (COO) in

voor nutsoverleggen en

afstemming van plannen tussen

Stedin en derden. Stedin werkt

continu aan de verbetering van

de datakwaliteit van assets. Er

loopt een saneringsprogramma

van brosse leidingen.

Meeliftbeleid leidingen in geval

van werkzaamheden.

Continu lopend programma.

Werkzaamheden Derden

PGA algemeen

Storingen door

werkzaamheden derden

Stedin zet Coördinatoren

Overleg Overheden (COO) in

voor nutsoverleggen en

afstemming van plannen tussen

Stedin en derden. Stedin werkt

continu aan de verbetering van

de datakwaliteit van assets.

Continu lopend programma.

Vervolg op volgende pagina
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Vervolg Tabel 26: Maatregelen om de belangrijkste asset-gerelateerde veiligheidsrisico's to mitigeren.

Stedin risico
assetrisico's obv

veiligheid

Omschrijving Maatregel Status

Kwaliteit van de Asset

informatie

Onvoldoende kwaliteit

van de asset-informatie

kan leiden tot verkeerde

keuzes omtrent assets.

Vanaf begin 2013 is er

datakwaliteitsmeting ingericht

op de vulling van de meest

essentiele asset-attributen. In

samenwerking met

Netbeheerder Nederland en

KPMG is er een methodiek

uitgewerkt om naast vulling ook

de datakwaliteit op juistheid te

meten.

Inrichten kwaliteitsmeting op

aspect vulling is voltooid. De

meting op aspect juistheid

wordt ingericht. Impactanalyse

voor implementatie methodiek

en implementatie methodiek

moet nog uitgevoerd worden.
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BIJLAGE H CAPACITEITSKNELPUNTEN

In deze bijlage zijn de capaciteitsprognose en de bijbehorende capaciteitsknelpunten opgenomen.

Capaciteitsprognose van de betreffende capaciteitsknelpunten
Tabel 27: Capaciteitsknelpunten meest waarschijnlijke scenario 0%, periode 2014 t/m 2023. De bruine cijfers geven een belasting >87% aan,

de rode cijfers een belasting >100%.

   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Code Stations kV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TB006 Dordrecht (Zuid) 150 1,012 0,799 0,802 0,804 0,807 0,809 0,811 0,813 0,815 0,817

TT091 Stellendam 13 1,393 1,395 1,397 1,398 1,400 1,402 1,407 1,411 1,415 1,419

TT095 Zwarte Paard 13 0,964 1,035 1,107 1,110 1,113 1,115 1,117 1,118 1,120 1,121

TH005 Oranjelaan (Noordendijk) 50kV 50 1,203 1,208 1,212 1,217 1,222 1,226 1,232 1,237 1,242 1,246

TB054 Botlek 150 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027

TT021_23 Botlek 23 kV (deel a) 23 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367

TH053_23 Waalhaven 23 kV 23 1,142 1,263 1,382 1,501 1,620 1,622 1,625 1,627 1,629 1,631

TT087_50 Ooltgensplaat 50 2,200 1,650 2,500 3,500 4,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

TT021_23 Botlek 23 kV (deel b) 23 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083

TT029 Maassluis 1 en 2 10 0,963 0,972 0,979 0,984 0,984 0,983 0,988 0,993 0,998 1,003

TS054 Jutphaas 10 0,816 0,916 0,990 1,065 1,072 1,079 1,086 1,097 1,107 1,118

TS076,1 Utrecht Jaarbeurs TR1 50 0,871 0,954 1,037 1,086 1,099 1,112 1,115 1,121 1,126 1,131

TS077 Utrecht Leidseveer 10 1,510 1,511 1,512 1,512 1,513 1,514 1,515 1,518 1,520 1,523

TS079,2 Utrecht Overvecht TR 2 10 1,064 1,071 1,074 1,076 1,079 1,083 1,085 1,091 1,096 1,102

TS055 Bilthoven 10 1,107 1,113 1,116 1,119 1,122 1,125 1,127 1,135 1,141 1,149

TH027 Europoort 25 kV 25 1,032 1,236 1,456 1,531 1,555 1,567 1,570 1,600 1,600 1,600

Jaar van optreden en status capaciteitsknelpunten - Terugblik KCD 2011 (voortgang
oplossing 2011 t/m 2013)
In de Tabel 28 is de terugblik van de knelpunten uit KCD 2011 opgenomen. De knelpunten die reeds zijn

opgelost zijn opgenomen in Tabel 4 van paragraaf 5.3.

Tabel 28: Terugblik capaciteitsknelpunten 2011 t/m 2013.

Locatie

Jaar

optreden Spanning [kV] Omschrijving knelpunt Maatregel Status & toelichting

Dordrecht (Zuid) 2014 150 Trafo capaciteit Tweede verbinding naar GO In uitvoering bij

TenneT

Stellendam 2013 13 Transportcapaciteit Tweede verbinding 50 kV In uitvoering

Botlek 2014 150 Railcapaciteit - TenneT risico (zie

150kV KCD)

Utrecht Jaarbeurs 2016 50 Trafo capaciteit Plaatsen grotere trafo's Blijven monitoren

Utrecht Leidse

Veer

2014 10 Trafo capaciteit Plaatsen 3e trafo 50/10kV In uitvoering

Bilthoven 2014 10 Trafo capaciteit Derde trafo plaatsen en installatie

vergroten

In uitvoering

Hellevoetsluis 2014 10 Verbinding Nieuwe verbinding + nieuw 23kV

station

Vertraagd door

wegvallende

klantvraag

Klaaswaal 2013 13 Capaciteit trafokabels Verzwaren trafokabels (na vervanging

installatie)

In uitvoering

Vervolg op volgende pagina
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Vervolg Tabel 28: Terugblik capaciteitsknelpunten 2011 t/m 2013.

Locatie

Jaar

optreden Spanning [kV] Omschrijving knelpunt Maatregel Status & toelichting

Dordrecht >2023 13 Diversen Integrale oplossing voor Dordrecht

voorzien

In studie

Nieuwpoort 2014 13 Verbinding Verbinding upgraden naar 23kV,

plaatsing trafo's

In uitvoering

Oude Tonge 2014 150 Teruglever capaciteit Tweede verbinding naar GO (in

combinatie met knelpunt DDZ)

In uitvoering

Hengelolaan 2010 10 velden en trafo

capaciteit

Uitbreiding trafo capaciteit In afronding

Utrecht Lage

Weide

2012 10 Verbinding Leggen koppelkabel In studie

Europoort 2014 25 Trafo capaciteit Uibreiding capaciteit Alternatieven studie

loopt

Nederweert 2014 10 Capaciteit tbv nieuwe

klanten

Nieuw station In uitvoering

Waddinxveen > 2014 10 Capaciteit tbv nieuwe

klanten

Uitbreiden 10kV installatie

Schielandweg

Vertraagd door

wegvallende

klantvraag

Jaar van optreden en status capaciteitsknelpunten - Vooruitblik (verwacht tussen
2014 t/m 2016)
In Tabel 29 zijn de capaciteitsknelpunten opgenomen die wij voorzien tussen 2014 en 2016. In deze

periode verwachten we 13 knelpunten. Deze zijn ook opgenomen in Tabel 5 van paragraaf 5.4.3.

Tabel 29: Vooruitblik capaciteitsknelpunten 2014 t/m 2016.

Locatie

Jaar

optreden Spanning [kV]

Omschrijving

knelpunt Maatregel Status & toelichting

Dordrecht (Zuid) 2014 150 Trafo capaciteit Tweede verbinding naar GO In uitvoering

Stellendam 2014 13 Transportcapaciteit Tweede verbinding 50kV In uitvoering

Dordrecht-

Oranjelaan

2014 50 Trafo capaciteit Capaciteitsuitbreiding in Merwedehaven In engineering.

Functioneel ontwerp

gereed.

Zwarte Paard 2015 13 Trafo capaciteit Verzwaren transformatoren Blijven monitoren

Botlek 2014 150 Verbinding Nvt (TenneT risico) TenneT risico (zie

150kV KCD)

Botlek 23kV 2014 23 Trafo capaciteit Verzwaren spaartrafo's In uitvoering

Waalhaven 23kV 2014 23 Trafo capaciteit Vervangen van twee 23/10kV trafo's In uitvoering

Ooltgensplaat

50kV

2014 50 Teruglevercapaciteit Nieuw station inlussen 50kV In uitvoering

Utrecht Jaarbeurs 2016 50 Trafo capaciteit Plaatsen grotere trafo's Blijven monitoren

Utrecht Leidse

Veer

2014 10 Trafo capaciteit Plaatsen 3e trafo 50/10kV In uitvoering

Utrecht Overvecht 2014 10 Trafo capaciteit Vermogen verschakelen naar een ander

station

Blijven monitoren

Bilthoven 2014 10 Trafo capaciteit Derde trafo plaatsen en installatie

vergroten

In uitvoering

Europoort 2014 25 Trafo capaciteit Uibreiding capaciteit Alternatieven studie

loopt
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BIJLAGE I OVERZICHTSLIJST AANWEZIGE PROCEDURES

Figuur 28: Processchema van de toestandsbepaling.
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Proces bepalen knooppuntbelasting
Figuur 29: Overzicht van de processtappen bij het bepalen van de knooppuntbelasting. Deze gegevens worden vervolgens in ons

berekeningsmodel ingevoerd.
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Procedure Herstellen Energie Transport
Figuur 30: Procedure 4.3 - Herstellen Energie Transport.
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Procedure registratie en classificatie storingen
Figuur 31: Procedure 4.3.1 - Registratie & classificatie van storingen.
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BIJLAGE J IMPACTANALYSE ZONNEPANELEN

In deze bijlage beschrijven we een gedetailleerde impacanalyse met betrekking tot de zonnepanelen
(zie paragraaf 5.4.2).

Er zijn 4 belangrijke uitgangspunten waar rekening mee gehouden moet worden bij het aansluite van

zonne-energie:

1. Aansluitingen ≤ 3*80A (max 55,2kW) zijn/worden geprojecteerd op het bestaande LS-net.

Aansluitingen van > 3*80A zijn/worden aangesloten op het LS-rek in het dichtst in de buurt liggende

TS/MS distributiestation. Klanten die hun aansluiting specifiek vanwege invoeden van zonne-energie

moeten verzwaren naar > 3*80A zullen (vanwege de kosten) nauwelijks voorkomen.

Conclusie A: Aansluitingen > 3*80A leveren geen probleem op in het bestaande laagspanningsnet.

2. Het dag patroon van een 'gemiddeld' huishouden laat zien dat zonnepanelen geen bijdrage leveren

om de maximale piek te reduceren (zie onderstaand Figuur 32). De maximale piek valt in de winter

rond 6 uur s’avonds dan is het al donker. De extremen bij een aansluiting met zonnepanelen worden

groter (zie pijlen in onderstaand Figuur 32), de levering van energie (kWh) uit het Stedin

elektriciteitsnet aan deze klant wordt door zonnepanelen kleiner.

Conclusie B: Zonne-energie reduceert niet de maximale belastingpiek bij de gebruiker (het LS net

kan dus niet kleiner worden gedimensioneerd), maar reduceert wel de levering van energie vanuit

het net van Stedin (het aantal kWh) aan deze klant.

3. Verantwoordelijkheid van de bewoner/installateur is dat er niet meer dan de aansluitwaarde wordt

geleverd aan de klant of wordt terug geleverd in het net. Daarnaast dient de zekering waarde van de

zonnepanelen groep selectief te zijn ten opzichte van de hoofdzekering. (Zie NEN 1010).

Conclusie C: Een bestaande klant moet zijn aansluiting verzwaren indien de maximale zonne-

energie/terug levering zijn maximaal gecontracteerde aansluitwaarde wordt overschreden

(onttrekken aan het net of terug leveren in het net).

4. Spanningsband van de (vaste) regelstand van (veelal 5 regelstappen) van de MS/LS

distributietransformator: Voor de intrede van (grootschalige) decentrale opwek in het

elektriciteitsnet werd er voornamelijk energie verbruikt door de verbruiker. De

distributietransformator werd dan in nullast ingesteld op zijn maximale spanning veelal rond de

230V - 235V. Door het spanningsverlies in de kabels (afhankelijk van de stroom en impedantie van

de kabel) is de spanning verder van de distributietransformator in het LS-net en bij de gebruiker

lager dan de 238V tot minimaal 207V (normwaarde -10%) bij maximale stroom. Bij het grootschalig

opwekken van energie in de LS distributienetten kan het omgekeerde effect optreden. Als op dat

moment door lage belasting en veel teruglevering een grote stroom vanuit het LS-net het MS-net

wordt (terug)gevoed dan zal de spanning in het LS-net verder van de distributietransformator juist

stijgen waardoor spanningsproblemen (te hoge spanning) kunnen voordoen. Met andere woorden:

De distributietransformator moet in zijn vaste stand een groter spanningsbereik kunnen bedienen.

Conclusie D: In enkele gevallen zullen distributietransformatoren hierdoor op een andere regelstand

moeten worden geplaatst. Ook kan het zijn dat in een incidenteel geval LS-kabels moeten worden

verzwaard.

Bovenstaande omschreven uitgangspunten geven aan dat naast de reeds langer in het KCD

gerapporteerde hoogspanningcapaciteitsaspecten ook de komende jaren de midden- en
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laagspanningaspecten dynamischer zullen worden. Om dit belang te onderstrepen heeft Stedin in dit KCD

nu ook een hoofdstuk over capaciteit MS en distributietransformatoren opgenomen.

Figuur 32: Dagprofiel 'gemiddeld' huishouden.
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Impact van zonnepanelen in 3 verschillende gebieden
Onderstaand wordt voor 3 verschillende bestaande gebieden beknopt de impact van zonnepanelen

nader onderbouwd.

Situatie 1: Massaal toepassen van Zonnepanelen in een woonwijk
In Hoek van Holland worden in een woonwijk 200 van de ca. 250 woningen voorzien van een

zonnepaneel met per woning een piekvermogen van 2,5kW.

De laagspanningsaansluitingen van de woningen zijn 1-fase/nul (1x25A) aansluitingen die verdeeld zijn

in het laagspanningsnet over de 3-fase. Het toegepast aansluitsysteem van de woningen is het 'doorlus'

systeem. Het maximale vermogen van de zonnepanelen wordt bepaald door de volgende factoren:

1. Oriëntatie van zonnepanelen op woningen: In deze wijk worden de panelen aan de zuidzijde of aan

de oostzijde op de woningen geplaatst.

2. Helling van het dak: De zonnepanelen worden onder een hoek van 36° op de daken van de

woningen geplaatst. De straling die binnenkomt op een zonnepaneel is afhankelijk van de oriëntatie

en de hellingshoek waaronder het paneel is gemonteerd. Een zonnepaneel is voor Nederland het

gunstigst gemonteerd met een hellingshoek van 36° en een oriëntatie van 5° ten westen van pal zuid.

3. Vermogensverlies van de installatie zonnepanelen: De zonnepanelen leveren gelijkstroom wat

omgezet wordt d.m.v. een convertor naar wisselspanning. De convertor en kabels veroorzaken een

vermogensverlies van 5% (P verlies). Het vermogen wat aan wisselspanningzijde wordt

teruggeleverd door de zonnepanelen is:

• Maximaal vermogen van de zonnepanelen naar het zuiden gericht is 94%.

• Maximaal vermogen van de zonnepanelen naar het oosten gericht is 73%.

Maximaal terugleververmogen zonnepanelen en minimaal gelijktijdig opgenomen vermogen van
woningen
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Voor de berekening van de verdeling van het elektrisch vermogen en spanningshuishouding in het

huidige laagspanningsnet wordt het scenario gemodelleerd rond 13.30 uur in de maand juni. De te

gebruiken gegevens per woning in het rekenmodel zijn:

1. Terugleververmogen zonnepanelen gericht naar het zuiden 0,94*2,5kWp= 2,35kW.

2. Terugleververmogen zonnepanelen gericht naar het oosten 0,68*2,5kWp= 1,7kW.

3. Minimaal gelijktijdig opgenomen vermogen woningen 0,28kW (cos(phi)= 1).

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is het laagspanningsnet van deze wijk doorgerekend.

Conclusie situatie 1: Massaal toepassen van zonnepanelen in een woonwijk
Bij toepassing van zonnepanelen tot 2,5kWp (piekvermogen) per woning treden nauwelijks problemen

op. Er wordt in deze wijk wel een beperkte netverbetering toegepast, namelijk: Het huidige

laagspanningsnet zal gewijzigd worden in een radiaal bedreven laagspanningsnet (was vermaasd

bedreven). Hierdoor wordt de bedrijfsvoering gedurende een laagspanningsstoring overzichtelijker.

Door de segmentering van het laagspanningsnet zal bij een kortsluiting in een laagspanningskabel alleen

deze laagspanningskabel worden afgeschakeld door de mespatronen.

Studie naar de zonnewijk Nieuwland in Amersfoort geeft een vergelijkbaar beeld en eindconclusie.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat implementatie van max 2,5kWp per woning in standaard wijken

niet tot grote problemen zal leiden.

Toekomstige ontwikkelingen> 2,5kWp per woning en massale implementatie
Door het huidige “doorlus” systeem van de laagspanningsaansluitingen kan bij toekomstige vervanging

van zonnepanelen (verzwaring) het te terug te leveren vermogen naar laagspanningsnet kunnen de

volgende problemen gaan ontstaan:

1. Te hoge spanning (>240V)  veroorzaken in een aantal woningen.

Oplossing: De laagspanningsaansluitingen rechtstreeks per woning op laagspanningsnet aansluiten.

2. Opgesteld transformator (200kVA) in H1136 zal worden overbelast.

Oplossing: nieuwe 10/0,4kV transformatorstation met voldoende transformatorvermogen (400kVA)

3. Overbelasting van distributie laagspanningskabels.

Situatie 2: Zonnepanelen op flat van woningbouwvereniging
In Dordrecht zijn op het dak van een flat van een woningbouwvereniging zonnepanelen aangelegd. Het

maximaal piekvermogen van de zonnepanelen is 31kW.

Het dak ligt bijna vol met zonnepanelen en er wordt maximaal 31kW teruggeleverd = max 45A in het

bestaande laagspanningsnet. Het laagspanningsnet is uitgelegd met een 'standaard' 4x95 Al kabel. Dit is

ruim voldoende voor deze toepassing, aangezien er max. 45A wordt teruggeleverd en er ook nog eens

heel veel afname in de omgeving is. De distributieruimte staat redelijk dicht in de buurt waardoor ook

geen spanningsproblemen optreden.

Conclusie situatie 2: Toepassen van zonnepanelen op dak van een flat
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Bij het plaatsen van zonnepanelen op (platte) daken van flats zullen niet snel knelpunten optreden,

omdat:

1. Er is afname in de omgeving (woningen, faciliteiten , winkels, et cetera).

2. Veelal liggen er robuuste kabels.

3. De distributieruimte staat redelijk dichtbij.

4. ≤ 3*80A kan regulier op de bestaande LS-kabel worden aangesloten.

5. > 3*80A wordt direct op het LS-rek aangesloten. Hiervoor wordt een nieuwe kabel aangelegd.

Slechts in een aantal gevallen kan het voorkomen dat er vanuit het verleden een kabel ligt met een kleine

kwadratuur waardoor er vervanging moet plaatsvinden.

Situatie 3: Zonnepanelen op boerderijen
In Dirksland zijn op het dak van een boerderij zonnepanelen aangelegd. Het maximaal piekvermogen van

deze zonnepanelen is 40kW.

Het dak ligt hier redelijk vol en er wordt maximaal 40kW teruggeleverd = max 58A in het bestaande

laagspanningsnet. Het laagspanningsnet is uitgelegd met een 'standaard' 4x25 Cu kabel. Dit is ruim

voldoende voor deze toepassing, aangezien er max. 58A wordt teruggeleverd en er ook nog eens heel

veel afname in de omgeving is.

Conclusie situatie 3: Toepassen van zonnepanelen op dak boerderij
Bij het plaatsen van zonnepanelen op (platte) daken van boerderijen zullen niet snel knelpunten

optreden, omdat:

1. Er is verbruik (veel boerderijen hebben koelinstallaties).

2. Distributieruimtes bevinden zich veelal niet op grote afstand maar op het terrein van de boerderij.

3. ≤ 3*80A kan regulier op de bestaande LS-kabel worden aangesloten.

4. > 3*80A wordt direct op het LS-rek aangesloten. Hiervoor wordt een nieuwe kabel aangelegd.

Slechts in een aantal gevallen kan het voorkomen dat er vanuit het verleden een kabel ligt met een kleine

kwadratuur en een langere afstand van het distributiestation waardoor spanningsproblemen zouden

kunnen optreden. Dit moet echter per locatie worden vastgesteld.

Of een spanningsprobleem daadwerkelijk optreedt, hangt voornamelijk af van de volgende gegevens:

1. Grootte van het zonnepark en de afname intern bij de klant (overdracht op het koppelpunt).

2. Kwadratuur en lengte van de LS-kabel naar het distributiestation.

3. Kwadratuur en lengte van de MS-kabels alsook de impedantie en overzetverhouding van de

distributietranformator.

4. Aantal klanten op deze LS-kabel en invoedingsgraad van zonnepanelen.
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