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voorwoord
Voor u ligt het kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit voor de elektriciteitsnetten in het voorzieningsgebied
van N.V. Continuon Netbeheer. Dit document is opgesteld
in het kader van de Elektriciteitswet 1998 en conform de
“Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas,
van 20 december 2004” van het Ministerie van Economische
Zaken. Deze ministeriële regeling is als leidraad gebruikt
bij het opstellen en indelen van dit kwaliteits- en capaciteitsdocument.
Met dit kwaliteits- en capaciteitsdocument verschaft Continuon Netbeheer de Directie Toezicht Energie (DTe), klanten
en marktpartijen inzicht in onze visie op de ontwikkelingen
van de elektriciteitsnetten in ons voorzieningsgebied voor
de komende 7 jaar. Daarnaast willen wij inzicht geven in de
wijze waarop wij de kwaliteit van de netten waarborgen en
verbeteren. Wij willen tonen dat we onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid en wettelijke verplichtingen serieus
nemen door de elektriciteitsnetten in ons voorzieninggebied
op verantwoorde wijze te beheren. Dit vertaalt zich in het
faciliteren van het transport van elektriciteit op een zowel
economische, veilige als hoogwaardige wijze.
We stellen opmerkingen en aanvullende suggesties van de
lezers van dit document zeer op prijs. Uw reacties kunt U
mailen naar khalil.el.bakari@continuon.nl.

Arnhem, november 2007
Paul Corton
Directeur
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Samenvatting
Het kwaliteits- en capaciteitsdocument wordt elke twee jaar

belastingprognose voor het hoogspanningsnet weergegeven.

opgesteld om de behoefte aan capaciteit voor het transport

Aan de hand hiervan worden de te verwachten knelpunten

van elektriciteit voor de komende zeven jaar in beeld te bren-

bepaald en daarna volgen de oplossingen om deze knelpun-

gen. Ook wordt hierin aangegeven hoe de netbeheerder de

ten te voorkomen. Deze oplossingen worden weer vertaald

kwaliteit van de netten waarborgt. Dit plan geeft de Dienst

in het investeringsplan. Hoofdstuk 4 beschrijft het kwaliteits-

uitvoering en Toezicht Energie (DTe) en (potentiële) aange-

systeem dat Continuon hanteert en de inspanningen van

slotenen op het elektriciteitsnet inzicht in de visie van N.V.

Continuon op het gebied van risicomanagement. Tot slot zijn

Continuon Netbeheer (hierna Continuon) op de ontwikkeling

netkaarten en belastingprognoses in de vorm van bijlagen

van de beheerde elektriciteitsnetten voor de periode 2008 tot

opgenomen.

en met 2014. Dit document is opgesteld in het kader van de
Elektriciteitswet 1998 en conform de “Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas, van 20 december
2004” van het Ministerie van Economische Zaken.
Continuon heeft de verplichting om de energiemarkt zodanig
te faciliteren dat de door de verschillende marktpartijen gewenste elektriciteitstransporten ongehinderd kunnen plaatsvinden. Hiertoe is de netcapaciteit afgestemd op de maximale
gelijktijdige vraag. De kwaliteit waaraan het transport van
elektriciteit voldoet wordt in dit plan beschreven.
De vraag naar energie neemt toe. De belastinggroei vindt
voornamelijk rond de grote steden plaats, zowel door woningbouw als industrie. Daarnaast zorgt de ontwikkeling van
tuindergebieden voor een forse belastingtoename op enkele
onderstations.
Voor de plaatsing van grootschalige offshore windparken
heeft de overheid de Noordzee ter hoogte van de provincie
Noord Holland aangewezen als voorkeursgebied. In de prognose gaat het om een opgesteld vermogen van 6000 MW in
2020. In de huidige situatie is het niet mogelijk om dit vermogen aan te sluiten op het 150 kV netwerk in Noord Holland.
De aanleg van de elektriciteitsnetten voor de benodigde
transportcapaciteit van windvermogen op voorhand is risicovol omdat de rentabiliteit en daarmee het besluit tot realisatie
van deze windparken deels is gebaseerd op stimuleringsmaatregelen van de overheid. Op dit moment is nog onduidelijk
hoe deze stimuleringsmaatregelen er de komende jaren uit
gaan zien.

leeswijzer
In hoofstuk 1 komt het profiel van de onderneming aan bod
en de visie van Continuon op duurzaamheid en innovatie.
Hoofstuk 2 beschrijft hoe Continuon de kwaliteit van de
netten waarborgt aan de hand van een onderhoudsplan. In
hoofdstuk 3 wordt de opbouw van het huidige elektriciteitsnet van Continuon beschreven inclusief de wijzigingen van
de afgelopen twee kalenderjaren. Daarnaast wordt ingegaan
op de relevante marktontwikkelingen en de wijze waarop
Continuon de capaciteitsbehoefte raamt. Vervolgens wordt de
N.V. Continuon Netbeheer - 7

1. Profiel van de onderneming
Continuon is de netbeheerder van de gas- en elektriciteits-

• Het transporteren van gas en elektriciteit over de netten;

netten in Gelderland, Noord Holland en in grote delen van

• Het waarborgen van de veiligheid en de betrouwbaarheid

Flevoland, Friesland en Zuid Holland.

van de netten;

Continuon brengt energie bij klanten thuis en op het werk.

• Het aanleggen, onderhouden, vernieuwen en beheren van

Bij ruim 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en instellingen

aansluitingen op het elektriciteitsnet met een aansluit-

bezorgen wij elektriciteit. Gas bezorgen we op 2,1 miljoen
adressen. Om onze klanten continu te voorzien van energie,
werken wij voortdurend aan onderhoud, verbetering en uitbreiding van onze netwerken in grote delen van Gelderland,
Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Zuid-Holland Voor de
overheid en voor marktpartijen in de energiesector voeren
we faciliterende taken uit.

waarde van minder dan 10 MVA;
• Het bevorderen van de veiligheid bij het gebruik van toestellen en installaties die elektriciteit en gas gebruiken;
• Het faciliteren van de vrije markt, waaronder:
- Overstap van een klant (switch) naar een andere
leverancier mogelijk maken;
- Meetdata verzamelen en versturen naar de diverse
marktpartijen;

Historisch gezien is Continuon ontstaan als gevolg van de

- Vooraf toekennen van de hoeveelheid elektriciteit en gas

Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Om de liberalisering van

aan marktpartijen (allocatie) en het verrekenen achteraf

de energiemarkt mogelijk te maken zijn de oude geïntegreer-

hiervan met die marktpartijen (reconciliatie);

de energiebedrijven opgedeeld in netbeheerders, energieleveranciers, producenten en meetbedrijven. Gezamenlijk met
de nieuwe toetreders op de energiemarkt zijn deze partijen
verantwoordelijk voor de energievoorziening.

- Controle op de zogenaamde ‘garantie van oorsprong’ voor
decentrale opwek van elektriciteit als stimuleringsmaatregel voor schonere energie;
- Vangnetfunctie vervullen bij het faillissement van een
energieleverancier.

De aandelen van onze onderneming zijn voor 100% in handen
van N.V. Nuon. Toch heeft Continuon een onafhankelijke po-

vrij domein

sitie omdat wettelijk is vastgelegd dat aandeelhouders, leve-

• Het aanleggen, onderhouden en beheren van leidingen voor

ranciers, handelaren, producenten en groepsmaatschappijen

het transport van gas;

waarmee een netbeheerder verbonden is, geen invloed mo-

• Het aanbieden van meetinrichtingen;

gen uitoefenen op de uitvoering van de wettelijke taken van

• Het aanleggen, onderhouden, vernieuwen en beheren van

de netbeheerder. Onze onafhankelijkheid blijkt ook uit onze

aansluitingen op het elektriciteitsnet met een aansluitwaar-

positie als zelfstandige organisatie met een eigen Raad van

de van meer dan 10 MVA en voor specifieke klantgroepen,

Commissarissen en een onafhankelijk bestuur.

waaronder het openbaar vervoer en de openbare verlichting.

1.1 MISSIe

Voor het toezicht op de uitvoering van de wettelijke taken is

Continuon wil een vooraanstaande leverancier zijn van aan-

is een directie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

sluit- en transportdiensten elektriciteit en gas tegen een opti-

(NMa) en is belast met de uitvoering en het toezicht op de

male prijs- en kwaliteitverhouding, rekening houdend met

naleving van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en aan-

lokale omstandigheden, evenwichtig de belangen behartigend

vullende regelgeving. De DTe stelt de tarieven vast voor het

van haar stakeholders (aandeelhouders, klanten, medewerkers

gebruik van het netwerk.

de Directie Toezicht Energie (DTe) verantwoordelijk. De DTe

en omgeving) en gebruikmakend van de mogelijkheden van
de Elektriciteits- en Gaswet. Daarnaast wil Continuon de vrije
energiemarkt optimaal faciliteren.

1.3 duuRZAAMheId
Ambitie

1.2 TAKen

Als we specifiek naar het onderwerp duurzaamheid kijken

De werkzaamheden die wij uitvoeren zijn de in de wet vast-

geformuleerd: Continuon wil zich ontwikkelen tot duurzame

gelegde taken (gereguleerd domein) en door de wet toegestane

netbeheerder. Hierbij hebben wij het begrip duurzaam gede-

aanvullende werkzaamheden (vrij domein).

finieerd als “het voorkomen dat toekomstige generaties na-

hebben we een heldere, maar ook ambitieuze doelstelling

deel ondervinden van het huidig handelen van Continuon en

Gereguleerd domein

het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van een

• Het aanleggen, onderhouden, vernieuwen en beheren van

duurzame energievoorziening in de toekomst”. Continuon zet

gas- en elektriciteitsnetten;
8 - Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014

betrouwbaarheid en veiligheid van de netwerken altijd op de

eerste plaats. Continuon heeft innovatie en duurzaamheid

• Het zodanig inrichten van de netten dat duurzame productie

hoog in het vaandel staan. We willen tegemoet komen aan

van elektriciteit maximaal gefaciliteerd wordt. Zie hiervoor

veranderende wensen en behoeften van al onze belangheb-

bijvoorbeeld de vele onderzoeken waarbij we actief betrokken

benden.

zijn met betrekking tot de inpassing van decentrale opwek
(zie ook innovatie paragraaf 1.4).

Transitie
Vanuit de overheid is een strategie ingezet die moet leiden
tot een duurzame energiehuishouding. Aan deze energie-

1.4 Innovatie

transitie wordt gezamenlijk gewerkt door de marktpartijen

Ambitie

in de energiesector, maatschappelijke organisaties en de

Bij het aanleggen en in stand houden van de elektriciteitsnet-

overheid. De reden voor deze strategie is meerledig: we zijn

werken wordt rekening gehouden met kwaliteit, veiligheid,

steeds afhankelijker van slechts enkele olie- en gasproduce-

duurzaamheid en kosten alsmede de service aan de klanten.

rende landen. Die afhankelijkheid vindt Nederland ongewenst.

Maatschappelijke verwachtingen en specifieke klantvragen

Daar komt bij dat olie en gas binnen bepaalde termijn eindig

stimuleren Continuon creatief te zijn in de ontwikkeling

zijn, waardoor alternatieve bronnen beter moeten worden

van een steeds flexibeler en duurzaam energienetwerk. Een

benut. Bovendien belast energie uit fossiele brandstoffen het

belangrijk uitgangspunt bij ons innovatiebeleid is een goed

milieu, waardoor we op zoek gaan naar schonere alternatieven.

evenwicht tussen lange en korte termijn. Enerzijds wordt de

De term ‘energietransitie’ staat voor een traject dat binnen

behoefte aan innovatie ingegeven door problemen die op dit

vijftig jaar moet leiden tot een duurzame energievoorziening

moment of op korte termijn gaan spelen of door kansen die

waarbij de energie schoon is, voor iedereen betaalbaar en

zich nu voordoen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling

beschikbaar waar en wanneer nodig. Als gevolg van dit tran-

van diagnostische methoden om zwakke plekken in de netten

sitiepad zal de dynamiek in de distributienetten voor gas en

op te sporen en om storingen snel en nauwkeurig te kunnen

elektriciteit toenemen. Energiebronnen als zon, wind en bio-

lokaliseren. Een ander voorbeeld is de uitbreiding van com-

brandstoffen winnen aan populariteit en eisen hun plaats in

municatietechnieken in het energienet. Hoewel de toekomst

de distributienetten op.

niet valt te voorspellen, is het voor een verantwoord innovatiebeleid verstandig om hier inschattingen van te maken met

Deze vormen van duurzame energie moeten aan het net kun-

behulp van toekomstscenario’s.

nen worden toegevoegd. De technologische ontwikkelingen
rond warmtekrachtkoppeling (WKK) maken het in de nabije

Veel van de innovaties worden door Continuon of door ver-

toekomst al mogelijk dat huishoudens over een eigen energie-

schillende serviceproviders uitgevoerd, echter innovatie kan

centrale beschikken. De techniek van decentrale warmte-

niet alleen gedaan worden. Ten eerste vanwege de specialisti-

krachtkoppeling wordt al toegepast in de glastuinbouw, waar

sche kennis en de capaciteit die hiervoor nodig en ten tweede

de productie is aangepast aan de warmtevraag. De elektriciteit

omdat input van buiten nodig is om nieuwe ontwikkelingen te

die zelf niet gebruikt wordt, wordt dan geleverd aan het net.

kunnen beoordelen. Vandaar dat we veelvuldig samenwerken

De introductie van de micro-WKK (HRe-ketel) is aanstaande

met universiteiten, onderzoeksinstellingen en kennisuitwis-

en vormt een van de duurzame alternatieven voor de CV-ketel

selingsplatforms. Om deze reden is door de netbeheerders

en de boiler of geiser. Het is de verwachting dat in 2008 de

ook de innovatieve marktplaats Hermes in het leven geroepen,

regeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie’ van kracht

waarin we een actieve rol spelen.

wordt die decentrale opwekking verder zal stimuleren.

Aandachtsgebieden elektriciteit
Het duurzaamheidsbeleid vindt zijn basis in een drietal pijlers:
• Het huidige handelen moet een duurzaam karakter hebben.
Dit doen we door te kiezen voor materialen en werkwijzen
die het milieu minimaal belasten. Zo worden investeringsen onderhoudsvarianten onderling onder meer gewogen
op basis van de netverliezen die ze met zich mee brengen;
• Het ongedaan maken van het handelen uit het verleden.
Zoals het verwijderen van schadelijke componenten en materialen dan wel het treffen van maatregelen zodat bij eventuele calamiteiten het milieu zo min mogelijk onder druk
komt te staan. Zo worden oliedrukkabels gemonitord om
weglekken van olie naar de omgeving zoveel mogelijk te
voorkomen;
N.V. Continuon Netbeheer - 9

2. Kwaliteit
In dit hoofdstuk van het kwaliteits- en capaciteitsdocument

hersteld kunnen worden. Om dezelfde reden is de onderbre-

wordt ingegaan op de streefwaarden van de kwaliteitsindi-

kingsfrequentie naar beneden bijgesteld. De onderbrekings-

catoren en de maatregelen van Continuon om de kwaliteit

frequentie wordt bepaald door het aantal getroffen klanten

en het beheer van de netten te verbeteren. Verder wordt

te delen op het aantal aangesloten klanten.

beschreven hoe Continuon met risico’s en risicobeheersing
omgaat. Tot slot volgt een kwalitatieve beoordeling van com-

Voor de komende jaren zijn de streefwaarden ten opzichte

ponenten in het net en het instandhouding plan van netcom-

van het vorige Kwaliteits- en capaciteitsdocument ook

ponenten.

bijgesteld. Met het opleven van de economie nemen de
(graaf)activiteiten toe. Dit heeft geleid tot een toename van
het aantal graafschades ondanks diverse preventieve maat-

2.1 KWAlITeITSIndIcAToRen

regelen die verder in dit document worden toegelicht.

Conform artikel 10 van de Ministeriële regeling worden de
volgende kwaliteitsindicatoren voor elektriciteit gebruikt

evaluatie streefwaarden in Kwaliteits- en capaciteitsdocument

om aan te geven welke kwaliteit wordt nagestreefd:

2006-2010

• jaarlijkse uitvalduur (minuten/jaar);

In het kwaliteitsplan 2006-2010 is Tabel 2 met streefwaarden

• gemiddelde onderbrekingsduur (minuten/onderbreking);

voor de kwaliteit van het netwerk opgenomen. (HS, TS, MS

• onderbrekingsfrequentie (onderbrekingen/jaar).

en LS).

2.2 STReeFWAARden KWAlITeITSIndIcAToRen

De gerealiseerde kwaliteit in de voorgaande jaren is in Tabel
3 weergegeven.

Voor de periode van 2008 tot en met 2012 hanteert Continuon
De kwaliteit in 2006 is lager uitgevallen dan het nagestreefde

de streefwaarden voor elektriciteit zoals aangegeven in Tabel 1.

niveau en de prestaties in de voorgaande jaren. Dit is voornaBij het vaststellen van de streefwaarden in het vorige Kwali-

melijk veroorzaakt door de extra warme en droge maand juli

teits- en capaciteitsdocument is rekening gehouden met het

waarin veel storingen zijn opgetreden.

gehele HS-net. Als gevolg van de overdracht van het HS-net
(vanaf 110 kV) aan Tennet zijn de streefwaarden voor de ge-

overzicht acties verhogen kwaliteit

middelde onderbrekingsduur en onderbrekingsfrequentie

Om de kwaliteit te verhogen besteedt Continuon veel aan-

aangepast.

dacht aan innovatie. Nieuwe ontwikkelingen worden op be-

De streefwaarde voor de gemiddelde onderbrekingsduur is

perkte schaal ingezet om de werking ervan te toetsen. Bij

naar boven bijgesteld. Dit komt doordat een HS storing (vanaf

gebleken geschiktheid worden deze ontwikkelingen breder

110 kV) wel een grote impact heeft op het aantal getroffen

ingezet. De activiteiten die nu concreet in gang zijn of worden

klanten maar dit soort storingen in de regel binnen korte tijd

gezet voor de verbetering van de jaarlijkse uitvalduur in de

TABel 1. Streefwaarden voor elektriciteit
nagestreefde kwaliteit

2008

2009

2010

2011

2012

jaarlijkse uitvalduur (min./jaar)

22

21

21

20

20

gemiddelde onderbrekingsduur (min./onderbreking)

85

83

83

81

81

onderbrekingsfrequentie (onderbrekingen/jaar)

0,259

0,253

0,253

0,247

0,247

TABel 2. Streefwaarden voor de kwaliteit van het netwerk (hS, TS, MS en lS)
nagestreefde kwaliteit

2006

2007

2008

2009

2010

jaarlijkse uitvalduur (min./jaar)

23

22

21

20

19

gemiddelde onderbrekingsduur (min./onderbreking)

65

64

63

62

61

onderbrekingsfrequentie (onderbrekingen/jaar)

0,354

0,344

0,333

0,323

0,311
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TABel 3. Gerealiseerde kwaliteit in voorgaande jaren
Kwaliteit

2004

2005

2006

jaarlijkse uitvalduur (min./jaar)

25,5

24,2

29,7

gemiddelde onderbrekingsduur (min./onderbreking)

69,1

67,9

76,3

onderbrekingsfrequentie (onderbrekingen/jaar)

0,370

0,357

0,384

laag en middenspanningsnetten zijn naast het reguliere

Continuon speelt een actieve rol in de diverse overleggen tus-

onderhoud, vervanging en uitbreidingen van de netten, de

sen gravers en netbeheerder. Ook stelt Continuon toezicht-

volgende:

houders beschikbaar die de graafwerkzaamheden begeleiden
en/of adviseren. Deze toezichthouders ontvangen de, bij het

vervangen nekaldietmoffen

KLIC, gemelde graafwerkzaamheden online. Iedere KLIC aan-

Defecte Nekaldiet kabelmoffen zijn een belangrijke oorzaak

vraag wordt automatisch gewaardeerd aan de hand van een

van storingen in het middenspanningsnet.

risicoprofiel. Het te houden toezicht wordt afgestemd op dit

In een groot deel van het voorzieningsgebied zijn dit type

profiel. De toezichthouders registreren hun ervaringen in de

moffen veel toegepast. Om het risico op uitval te beperken

Gravers Ervaringen Bank. Hiermee wordt het mogelijk om

worden moffen van een slechte kwaliteit opgespoord door

gerichter acties te ondernemen op het voorkomen van graaf-

middel van speciale beproevingstechnieken, het zogenaamde

schades.

persen, en vervangen. Ervaring heeft geleerd dat een Nekaldiet
mof die de beproeving heeft doorstaan een periode van vijf

Kabelbeschadigingen die niet direct tot uitval leiden en niet

jaar doorstaat. Het persen wordt daarom elke vijf jaar her-

gemeld worden leiden later tot storingen. Om alle kabelscha-

haald. Periodieke evaluatie van het percentage moffen dat

des gemeld te krijgen, worden kabelschades die niet hebben

de beproeving niet doorstaat kan aanleiding geven tot het

geleid tot uitval en aan een aantal aanvullende voorwaarden

aanpassen van de beproevingsfrequentie.

voldoen kosteloos gerepareerd.

Plaatsen storingsverklikkers

Analyse van storingsdata

In 2006 zijn 2.000 elektronische kortsluitverklikkers geplaatst,

Hoewel storingen tot uitval van de energielevering leiden,

die van een GSM module voorzien zijn. Deze kortsluitverklik-

leveren deze storingen ook waardevolle informatie op. Gezien

kers detecteren kortsluitstromen tijdens storingen en deze

de hoeveelheid componenten in het netwerk is het een gege-

informatie wordt vervolgens naar het bedrijfsvoeringscentrum

ven dat er componenten falen. Componenten of component-

van Continuon verstuurd. De bedrijfsvoering kan met deze

groepen die meer dan normaal falen komen uit deze analyses

informatie de storingsmonteur direct naar de juiste locaties

naar voren. Door de storingen te analyseren is het mogelijk

sturen. De eerste resultaten laten zien dat de tijdsduur van

om de onderhoudsactiviteiten en de storingsorganisatie te

storingen waarbij het netwerk is voorzien van GSM kortsluit-

toetsen. Dit leidt tot maatregelen en verbeterprojecten om de

verklikkers met gemiddeld 15 minuten afneemt.

risico’s van uitval te beperken, zoals hierboven is weergegeven.
Daarnaast worden deze data gebruikt voor het evalueren en

uitbreiden storingsorganisatie

zo nodig bijstellen van de onderhoudsplannen.

Bij storingen in het distributienet, waar op afstand schakelen
van installaties niet mogelijk is, worden extra storingsmon-

Analyse en verificatie van simulatiemodellen

teurs ingezet om de hersteltijd te verkorten. De extra storings-

Bij het dimensioneren en ontwerpen van netten wordt ge-

monteur kan de installatie weer in bedrijf nemen direct nadat

bruik gemaakt van simulatie softwareprogramma’s. De gege-

het gestoorde deel veilig is gesteld. Hierdoor wordt de herstel-

vens van het transportnet in deze simulatieprogramma’s kun-

tijd van de energieonderbreking door deze extra inzet van

nen in sommige gevallen afwijken van de werkelijke waarden

storingsmonteurs verkort.

als gevolg van bijvoorbeeld veroudering of grondsamenstel-

Bij de op afstand bedienbare installaties wordt vanuit het

ling voor kabels.

bedrijfsvoeringcentrum geschakeld.

Om het risico op onjuiste simulaties te beperken worden de
netgegevens gecontroleerd door een momentopname van de

Toezicht tijdens graafwerkzaamheden

online metingen te simuleren. In sommige gevallen leidt dit

Een belangrijke storingsoorzaak zijn kabelbeschadigingen als

tot verbetering van de data in de simulatieprogramma’s.

gevolg van graafwerkzaamheden. Continuon heeft meerdere

Deze werkwijze biedt de mogelijkheid te anticiperen op de

initiatieven genomen om het aantal kabelbeschadigingen

kwaliteit van de rekenresultaten.

terug te dringen.
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Periodieke controleslag MS-netten

lingen. Zo worden binnen Continuon netstructuurplannen

Als gevolg van klantaanvragen en belastingontwikkeling wor-

ontwikkeld voor gebieden waar nieuwbouwplannen op de

den de betreffende netten gecontroleerd alvorens wijzigingen

lange termijn de transport dienst sterk kunnen beïnvloeden.

aan te brengen. Daarnaast wordt periodiek een controleslag
van de MS-netten in het hele voorzieningsgebied van Conti-

Ontwerp van netten

nuon uitgevoerd. Deze controle behelst het uitvoeren van

Continuon streeft ernaar zoveel mogelijk standaardcompo-

technische berekeningen om de netkwaliteit vast te stellen

nenten en configuraties voor de stations en de middenspan-

en waar nodig maatregelen te nemen. Ook wordt de betrouw-

ningsruimtes toe te passen. Dit zorgt voor een overzichtelijke

baarheid gecontroleerd om risicogebieden in de MS-netten

en uniforme werkwijze. Daarnaast past dit ook in het streven

te identificeren. Zo bleek uit recentelijk risico onderzoek

naar een zo simpel mogelijk net. Op deze wijze worden ont-

dat 38% van het risico op Storing Verbruikers Minuten in het

werpfouten en fouten tijdens het beheer van de netten voor-

MS-net wordt veroorzaakt door 8% van de MS-strengen.

komen.

2.3 Risico analyse

2.3.2 Risico’s bij het in stand houden van de
transportdienst

Continuon heeft de belangrijkste risico’s vastgesteld op basis

Bij de risico’s die zich voor kunnen doen bij het in stand hou-

van een risicoanalyse. Een risico bestaat uit de kans dat een

den van de transportdienst spelen zowel interne als externe

verstorende gebeurtenis optreedt maal het effect (de gevolgen)

oorzaken een rol. Onder interne oorzaken worden bijvoor-

van die verstoring. De netbeheerder kan geconfronteerd wor-

beeld veroudering van componenten, kennis van de mede-

den met risico’s die betrekking hebben op het aansluiten van

werkers, aanwezig reservemateriaal gerekend. Onder externe

klanten of op het leveren van de transportdienst.

effecten worden bijvoorbeeld grondroerders gerekend. Deze
oorzaken kunnen impact hebben op de geleverde kwaliteit

Het effect van een verstorende gebeurtenis op de aansluit-

van de spanning (dip, flikker, etc.), de kwaliteitsindicatoren

dienst of de transportdienst wordt afgeleid van de gewenste

(jaarlijkse uitvalduur, gemiddelde onderbrekingsduur, onder-

prestaties die van die diensten worden verwacht. Om die ge-

brekingsfrequentie) en de veiligheid.

volgen voor de prestaties in samenhang te bekijken en erop
in te spelen, heeft Continuon een kader van bedrijfswaarden

Veroudering van componenten

(waardenmodel) ontwikkeld. Met dit waardenmodel kunnen

Om de veroudering van componenten in beeld te krijgen wor-

risico’s samenhangend worden geanalyseerd en kunnen de

den verschillende activiteiten ondernomen. Met de analyse

juiste maatregelen worden gekozen. In paragraaf 4.3 is de ont-

van storingsdata onderzoekt Continuon of veroudering van

wikkeling en integratie van zowel het waardenmodel als het

bepaalde type componenten aan de orde is. Wanneer dat het

risicomanagement in de bedrijfsprocessen nader toegelicht.

geval is, neemt Continuon maatregelen om ervoor te zorgen
dat de gewenste kwaliteit toch wordt gehaald. Daarnaast ge-

In de volgende paragraaf worden de belangrijkste risico’s be-

bruiken we tijdens inspecties en onderhoud het programma

schreven die betrekking hebben op het leveren van de trans-

MainT waarin de toestand van de middenspanningsruimtes

portdienst. Bij het vaststellen van de risico’s voor het aanleg-

en de componenten wordt beschreven. Na analyse van de

gen of in stand houden van de elektriciteitsnetten en de

informatie volgt zonodig een aangepast onderhoudsplan.

daarmee verband houdende kwaliteit van de transportdienst

(Zie paragraaf 2.4.2.)

zijn de volgende drie onderdelen van belang:
• Realiseren van de transportdienst;

In de hoog- en middenspanningsnetten wordt door (innova-

• In stand houden van de transportdienst;

tieve) metingen (zie ook paragraaf 1.4 Innovatie) de toestand

• Invloed van de omgeving op de transportdienst.

van het net bepaald en vastgelegd. Op basis hiervan wordt
het onderhoudsplan eventueel geactualiseerd. Verder is on-

2.3.1 Risico’s bij het realiseren van de transportdienst

derzocht in hoeverre een mogelijke reinvestmentwall (grote

Bij de risico’s die zich voor kunnen doen bij het realiseren

vervangingsgolf ) aan de orde is. De voorlopige conclusie is

van de transportdienst spelen zowel interne als externe oor-

dat dit de komende 10 tot 15 jaar niet te verwachten is.

zaken een rol. Het planningsproces, zie paragraaf 3.3 en bijlage 6, zorgt ervoor dat de kans klein is dat Continuon de

Kennis van medewerkers

transportdienst niet op tijd kan leveren. Dit komt doordat

Bij Continuon en haar serviceproviders worden de medewer-

de interne informatie over bijvoorbeeld de toestand van het

kers periodiek opgeleid en getoetst. Bijvoorbeeld medewer-

elektriciteitsnet en de externe informatie over relevante

kers die werkzaam zijn in of in de nabijheid van spannings-

marktontwikkelingen in dit planningsproces voldoende wor-

voerende delen volgen periodiek de BEI (Bedrijfsinstructie

den meegenomen. Hiermee wordt voldoende inzicht verkregen

Elektrische Installatie). Daarnaast wordt een deel van de

om tijdig in te spelen op zowel interne als externe ontwikke-

medewerkers opgeleid voor BedrijfsHulpVerlening. Met het

12 - Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014

opleidingsinstituut Nuon College stellen Continuon en Nuon

van een component van te voren vast staat. Juist door gebruik

het personeel in de gelegenheid om diverse opleidingen

te maken van ervaringsgegevens (storings-, inspectie- en ge-

vrijwillig te volgen naast de verplichte specifieke trainingen.

bruiksinformatie) is het mogelijk om het onderhoud te opti-

Ook worden afstudeerders en promovendi van hogescholen

maliseren. Onder gebruiksinformatie valt de belastinggraad,

en (technische) universiteiten aangetrokken en begeleid om

het gedrag van de installatie, het aantal keer dat een kortslui-

kennis binnen de organisatie op peil te houden. Vorig jaar

ting is afgeschakeld en het wel of niet in bedrijf zijn van een

won Nuon College de ‘Nederlandse Stichting voor Corporate

component. Voor beveiligingen geldt dat de functionaliteit

Universities’ Award 2006 vanwege haar inspanningen om de

wordt getest en bij de primaire componenten wordt in eerste

leerstijlen van medewerkers te vertalen in het programma

instantie de toestand bepaald. Afhankelijk van de toestand

aanbod en in de accommodatie. Op deze wijze stimuleren wij

vindt onderhoud, revisie of vervanging plaats om de kwaliteit

onze medewerkers hun kennisniveau op niveau te houden of

van het net op het gewenste niveau in stand te houden (zie

te verbeteren.

bijlage 12).

Aanwezig reserve materiaal

2.4.1 Kwalitatieve beoordeling componenten

Het risico dat bij storingen of onderhoud geen of onvoldoen-

In artikel 17 van de ministeriële regeling voor het kwaliteits-

de reservemateriaal aanwezig is, om de transportdienst te

en capaciteitsdocument wordt aangegeven dat de netbeheer-

kunnen waarborgen, wordt zo laag mogelijk gehouden. De

der een beschrijving dient te geven van de componenten van

serviceproviders van Continuon hebben voldoende reserve-

haar net en een kwalitatieve beoordeling van de technische

materiaal om bij storingen of onderbreking van de transport-

toestand van deze componenten. In de volgende paragrafen is

dienst deze zo snel mogelijk weer te herstellen. Mocht de

aangegeven hoe deze toestand wordt bepaald en welke maat-

serviceprovider hier niet over kunnen beschikken, dan zorgen

regelen worden getroffen om de componenten in de gewenste

contracten met leveranciers voor het afdekken van dit risico.

toestand te houden. De gewenste toestand wordt vastgesteld
door van de verschillende componentgroepen de functie en

Graafschades

het risico van falen te bepalen.

Het toepassen van de juiste procedures voor KLIC en BMR
(BedrijfsMiddelenRegister) vermindert het risico op graaf-

2.4.2 Onderhoudsplan

schades aan de elektriciteitsnetten. Daarnaast wordt in de

Het primaire doel van onderhoud is een veilig en betrouw-

‘graverservaringenbank’ bijgehouden of een grondroerder

baar transport van energie. De kaders en beslisregels voor

door graafwerkzaamheden kabels en leidingen beschadigd

inspectie en onderhoud van de componenten in het netwerk

heeft (processchema bijlage 15). Ook is het KLIC beleid van

worden door Continuon vastgesteld. De uitvoering van de

Continuon zo ingericht dat tijdens werkzaamheden bij

werkzaamheden wordt jaarlijks in opdracht gegeven aan de

belangrijke verbindingen toezicht aanwezig is.

serviceproviders. Voor de inspectie en onderhoudswerkzaamheden zijn productbeschrijvingen opgesteld waarmee de op-

2.3.3 Invloed van de omgeving op de transportdienst

drachtinhoud wordt gegeven. De activiteiten behorende bij

De invloed van de omgeving op de transportdienst kan de

het onderhoudsplan zijn in bijlage 16 opgenomen.

energievoorziening in gevaar brengen. Dat is het geval bij terroristische aanslagen in of in de buurt van onze elektriciteits-

Om de toestand van het netwerk vast te stellen worden in-

netten, bij weersinvloeden zoals bijvoorbeeld overstromingen

specties uitgevoerd. De frequentie van de inspecties is geba-

of bij hackers die onze bedienings- en bewakingssystemen

seerd op het risico van falen. Analyse van zowel inspectie- als

binnendringen. De kans dat de omgeving invloed heeft op de

storingsdata kan aanleiding zijn om inspectiefrequenties te

transportdienst is laag, maar het effect kan groot zijn. Om dit

verhogen of verlagen.

risico zo goed mogelijk te beheersen, heeft Continuon diverse
continuïteits-, nood- en calamiteitplannen opgesteld zodat

Het onderhoud van componenten vindt plaats aan de hand

adequaat gereageerd kan worden. Ook levert Continuon een

van de bevindingen tijdens de inspecties. Zogenaamd klein

actieve bijdrage bij de opzet van het alerteringssysteem dat

onderhoud wordt meestal direct tijdens een inspectie uitge-

landelijk ontwikkeld wordt. Daarnaast onderzoekt Continuon

voerd. De uitkomsten van de inspecties, van hoogspannings-

in hoeverre stations beter bewaakt kunnen worden om moge-

componenten, worden weergegeven in conditiecodes. Afhan-

lijke aanslagen te voorkomen. Op station Nijmegen is in dit

kelijk van de code wordt het onderhoud gepland.

kader een pilot afgerond.

2.4.2.1 Hoogspanning

2.4 Instandhouding plan

Per component wordt bijgehouden wanneer het laatste on-

“Instandhouden” is een dynamisch proces. Dit betekent dat

huidige onderhoudsstrategie van de betreffende component

het uit te voeren onderhoud niet voor de gehele levensduur

de volgende inspectie gepland is.

derhoud/inspectie is uitgevoerd en wanneer op basis van de
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In het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) zijn de werkzaam-

HS velden

heden met hun frequentie opgenomen. Doordat de compo-

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een “functionele

nenten/systemen tot op veldniveau worden vastgelegd, biedt

controle van de beveiliging” en een “inspectie van primaire

het MOP mogelijkheden om intervallen aan te passen.

componenten (vermogenschakelaars, scheiders en aarders)”.

Er wordt veelal gewerkt met vaste frequenties voor inspectie.

Activiteiten

Bij transformatoren werkt Continuon met dynamische inter-

Een functionele controle van de secundaire installatie (bevei-

vallen. In dat geval bepalen de resultaten van voorgaande

liging) vindt elke 3 jaar plaats en omvat de volgende werk-

inspecties het moment waarop een volgende inspectie

zaamheden:

plaatsvindt. De storingsdata zijn een belangrijke bron van

• Meten/ijken van de ingestelde waarden;

informatie. De resultaten van de analyses van de storingsdata

• Na afloop van de diverse metingen wordt het uitschakel-

worden periodiek tegen de gehanteerde inspectie-intervallen

circuit naar de vermogensschakelaar getest;

gehouden.

• Controle van signalen en vergrendelingen.

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

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

voerd. Door een goede beheersing van de reserveonderdelen

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

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

volgende werkzaamheden:

het mogelijk om vervangingsprojecten uit te voeren op basis

• Vrijschakelen van het veld inclusief veiligheidsmaatregelen

van prestatie in plaats van een tijdsplanning. Omdat een aantal componenten niet meer leverbaar is en reserveonderdelen
ook niet altijd voorradig zijn, zijn initiatieven gestart om lan-

(indien noodzakelijk);
• Conditiemeting van het veld (snelheidsmeting, visuele
inspectie, oliecontrole, contactdruk);

delijk met de andere netbeheerders een overzicht te krijgen

• Vastleggen van de onderhoudsdata;

van de voorradige onderdelen. Voor bijvoorbeeld de 50 kV

• Analyse van meetgegevens ten behoeve van beoordelen

Coq installatie zijn hierover afspraken gemaakt.

kwaliteit en aanvullende werkzaamheden;
• Kleine verzorgende onderhoudswerkzaamheden;

Transformatoren (HS + MS/MS)

• Kleine reparaties.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een “functionele
controle” en een “inspectie van de transformator inclusief

HS kabels

regelschakelaar”.

Er wordt onderscheid gemaakt in het onderhoud van de verschillende kabeltypes. Een aantal activiteiten is echter voor

Activiteiten

alle kabelverbindingen hetzelfde. Deze algemene activiteiten

Een functionele controle omvat de volgende werkzaamheden:

zijn:

• Controle van beveiligingen op transformatoren (Drukrelais,

• Inspectie: het tracé wordt nagelopen en gecontroleerd op

Buchholzrelais);
• Controle temperatuurmeters ten behoeve van topolie,
nabootser, ventilatoren;

verzakking en begroeiing. Cross-bonding kasten, zinkerborden en opstijgpunten worden geïnspecteerd;
• Onderhoud: kasten reinigen, zinkerborden herplaatsen,

• Controle regelschakelaar besturing;

eindsluitingen schoonmaken, aardingen meten en kabels

• Controle diverse signalen.

verleggen.

Een inspectie van de transformator inclusief regelschakelaar

Massakabels

omvat de volgende werkzaamheden:

Van dit kabeltype zijn nog enkele tracés in bedrijf. Aan

• Vrijschakelen van de transformator inclusief veiligheids-

dit type kabel worden de algemene onderhoudsactiviteiten

maatregelen (indien noodzakelijk);

gepleegd.

• Conditiemeting van de regelschakelaar (snelheidsmeting,
visuele inspectie, oliecontrole, contactdruk);
• Vastleggen van de onderhoudsdata;
• Analyse van meetgegevens ten behoeve van beoordelen
kwaliteit en aanvullende werkzaamheden;
• Olie vervangen van de regelschakelaar;
• Schoonmaken van de regelschakelaar;
• Kleine reparaties;

Oliedrukkabels
• Inspectie: de oliedruk van de kabels wordt continue bewaakt. Daling van de druk kan een lekkage inhouden. Deze
lekkages worden opgespoord en gerepareerd en de bodem
wordt gesaneerd.
• Onderhoud: zie algemeen en verzorgend onderhoud aan de
KB installaties.

• Onderhoud aan de aandrijving van de regelschakelaar;
• Onderhoud aan ventilatoren.

Gasdrukpijpkabels
• Inspectie: de gasdruk van de kabels wordt continu bewaakt.
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Daling van de druk kan een lekkage inhouden. Deze lekkages

Naast deze geplande inspectie wordt structureel gebruik ge-

worden opgespoord en gerepareerd.

maakt van de informatie die bij ieder stationsbezoek wordt

• Onderhoud: zie algemeen en verzorgend onderhoud aan de
KB installaties.

verkregen. Zodra tijdens een inspectie of bezoek een afwijking van de gewenste toestand wordt geconstateerd wordt
onderhoud ingepland.

Kunststofkabels
• Inspectie: zie algemeen, mantelfoutmetingen

De bevindingen van het inspectieprogramma worden door

• Onderhoud: zie algemeen.

onze serviceprovider vastgelegd in het programma Maint.
De opgeslagen informatie bevat;

HS lijnen

• Aantal uitgevoerde inspecties

• Inspectie: 1x per jaar alle lijnen afvliegen. Afhankelijk van de

• Resultaat van de inspectie

toestand en het masttype worden van elke mast de coating,
fundatie, ophanginrichting en de isolatoren gecontroleerd.

• Aantal onderhoudsacties op basis van conditierapporten in
MainT.

• Onderhoud: snoeien van bomen, reparatie van geleiders,
vervangen van isolatoren, verwijderen van nesten, vervangen

Met de serviceprovider zijn afspraken gemaakt over accepta-

van ophanginrichtingen, coaten van masten en repareren

bele- en onacceptabele condities van componenten. De on-

van fundaties.

aanvaardbare condities worden door onderhoud/vervanging
hersteld.

Gebouwen en terreinen
• Inspectie: 1x per jaar worden alle gebouwen (daken, muren,
ramen en schilderwerk) en het hekwerk geïnspecteerd.
• Onderhoud: 6x per jaar wordt er schoongemaakt. Het onderhoud wordt toestandsafhankelijk uitgevoerd (schilderwerk
circa 1x per 10 jaar en dakbedekking circa 1x per 20 jaar).
• Tuinonderhoud (snoeien) en het onderhoud aan de hekken
vindt 2x per jaar plaats.

Op hoofdlijnen worden de volgende activiteiten tijdens een
inspectie uitgevoerd:
• Verificatie technische gegevens
• Klein niet-elektrotechnisch onderhoud (bijvoorbeeld reparatie slot)
• Eventueel initiëren vervolgactie bouwkundig onderhoud
(bijvoorbeeld dakbedekking)
• Eventueel initiëren vervolgactie elektrisch onderhoud

Overige installaties waaraan onderhoud/inspectie wordt
uitgevoerd

(bijvoorbeeld onderhoud schakelaar, bijvullen eindsluiting)
• Administratieve afhandeling

Meetinrichtingen (bedrijfsmetingen)
• Functionele controle: 1x per 3 jaar en wordt gelijktijdig
uitgevoerd met de controle van het veld.

Nieuw geplaatste of aangepaste MSR’s worden kort na de in
bedrijf name gecontroleerd met een infrarood camera. Hier-

Toonfrequentinstallaties

mee wordt de kwaliteit van de montage gecontroleerd op

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

voornamelijk losse verbindingen.

kleine onderhoudsbeurt (onder andere signaalsterkte meten).

Data transmissie apparatuur / verbindingen

MS schakelaars

• Functionele controle (onder andere overdrachtsapparatuur):

Voor het onderhoud van MS schakelaars is een verdeling in

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

vier categorieën schakelaars gemaakt. Afhankelijk van het type

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

schakelaar en de functie van de schakelaar is de onderhouds-

Condensatorbatterijen

interval bepaald. Als een schakelaar binnen deze termijn het

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

maximaal toegestaan aantal afgeschakelde kortsluitingen

Noodstroomvoorziening

heeft overschreden wordt deze tussentijds in onderhoud ge-

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

nomen. Met deze beslisregels wordt per jaar het aantal te on-

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

derhouden vermogenschakelaars vastgesteld. Deze aantallen

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

worden opgenomen in het jaarplan.

2.4.2.2 Middenspanning

MS kabels

Onderhoud Middenspanningsruimtes (MSR’s)

Voor het selecteren en rangschikken van MS kabels voor on-

Het onderhoud van MSR’s is gebaseerd op het toestandsafhan-

derhoudsactiviteiten wordt gebruikt gemaakt van een nieuwe

kelijk onderhoud.

wegingmethodiek. Deze methode is gebaseerd op het aantal
klanten en de lengte van het tracé. Deze methodiek wordt

Vanaf 2007 is de inspectie van de MSR’s gecombineerd met

gebruikt om kabels te selecteren voor het Nekaldiet pers-

de belastingmeting van de MSR. Hiermee is bereikt dat ieder

programma, het plaatsen van GSM kortsluitverklikkers of

station minimaal eens per drie jaar wordt geïnspecteerd.

het verrichten van netaanpassingen.
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De belangrijkste oorzaken energieonderbrekingen in het MS
net zijn:
1. Defecte Nekaldietmoffen
2. Graafwerkzaamheden
Ter voorkoming van bovengenoemde storingsoorzaken worden de volgende maatregelen genomen:

1. Nekaldietmoffen
Om de kwaliteit van de Nekaldiet mof vast te stellen wordt
deze beproefd met een verhoogde spanning, het zogenaamde
persen. Jaarlijks worden ruim 2000 secties beproefd.

2. Graafwerkzaamheden
• Het reduceren van onderbrekingen als gevolg van graafwerkzaamheden:
• Het verstrekken van ligginggegevens en het beheer van KLIC
meldingen. Het is te verwachten dat het aantal verzoeken
om leidinggegevens enorm toeneemt door de invoering van
de WION. De verwerking van de aanvragen is bijna geheel
geautomatiseerd en wordt deels per e-mail beantwoord.
• Het begeleiden van de werkzaamheden in het veld vanuit
KLIC. Op basis van het risicoprofiel wordt bepaald om wel
of niet de werklocatie te bezoeken.

2.4.2.3 Laagspanning
LS kabel
Ook voor het laagspanningsnet en aansluitingen zijn graafschades een belangrijke oorzaak van transportonderbrekingen.
De activiteiten om graafschades te voorkomen zijn gelijk aan
die voor middenspanning.
Het grootste deel van het laagspanningsnetwerk bestaat uit
kabels. Voor deze LS-kabels is gekozen voor curatief onderhoud.
Storingen kunnen spontaan optreden en worden bij uitval
direct gerepareerd. Kabels die frequenter falen dan gemiddeld
worden geëvalueerd en indien noodzakelijk vervangen. Het
aantal storingen per postcodegebied is hiervoor maatgevend.
Daarnaast wordt extra aandacht gegeven aan intermitterende
fouten.
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3. capaciteit
Marktontwikkelingen in het voorzieningsgebied van Continuon vormen de basis van prognoses voor belasting en opwekking in de komende planperiode. Deze prognoses vormen
weer het vertrekpunt voor het vaststellen van potentiële

• Uitbreiding van het 50/10 kV-station Bemmel met een
transformator en een tweede 10 kV-installatie in 2007.
• Realisatie van een 50 kV-klantaansluiting (tuindersgebied
Bergerden) in het station Bemmel in 2007.

capaciteitsknelpunten in het net. Voor deze knelpunten zijn

• Renovatie van 150 kV-station Zutphen in 2007: alle lucht

oplossingsrichtingen overwogen die in een later stadium tot

aangedreven componenten vervangen, railaarders aange-

concrete plannen en projecten worden vertaald.

bracht en secondair stationsautomatiseringssysteem geïn-

Alvorens in te gaan op de ontwikkelingen en de gevolgen
voor het net, wordt de huidige netinfrastructuur in de volgende paragraaf omschreven.

3.1 huIdIGe neTInFRASTRucTuuR vAn conTInuon
Continuon is netbeheerder van het elektriciteitsnet voor de

stalleerd.
• Het vervangen van de 50 kV-oliedrukkabels in de verbinding
Nijmegen-Bemmel eind 2007.

3.1.3 noord holland
Het hoogspanningsnet van Noord Holland per 1 januari 2007
is geografisch weergegeven in bijlage 4.

provincies Friesland, Gelderland, Flevoland exclusief de Noord
Oost Polder, Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland.

De belangrijkste netwijzigingen die de afgelopen twee

Binnen hiervoor genoemde gebieden is voor de gemeente

kalenderjaren plaats hebben gevonden zijn:

Leeuwarden Essent Netwerk B.V. (Essent) de netbeheerder

• De aanleg van de nieuwe 150 kV kabelverbinding Nieuwe

en voor de gemeente Heemstede ENECO Netbeheer Zuid
Kennemmerland B.V. (ENECO) de netbeheerder.

Meer – Amstelveen.
• Twee bestaande 150 kV verbindingen Diemen – Hemweg
en één 150kV verbinding Hemweg – Velsen zijn naar 380

3.1.1 Friesland
Het hoogspanningsnet van Continuon per 1 januari 2007
in de provincie Friesland is geografisch weergegeven in bijlage 2.

kV niveau opgewaardeerd.
• Het wijzigen van de bedrijfsvoering van de stations Uilenburg 1 en Uilenburg 2.
• Nieuwbouw 50kV-station Ruigoord in 2006.
• Twee nieuwe Toon Frequent zenders geplaatst in station

De belangrijkste wijziging die de afgelopen twee kalenderjaren
heeft plaatsgevonden is:
• Het vervangen van de oliedruk kabels in de 110 kV-verbindingen Louwsmeer – Leeuwarden in 2007.

Diemen in 2006 en in station Velsen in 2007.
• Aanleg van derde 50 kV verbinding Schiphol Centrum –
Nieuwe Meer in 2007.
• Realisatie van een 150 kV klantaansluiting op het station
Westwoud.

3.1.2 Flevoland/Gelderland
Het hoogspanningsnet van Continuon per 1 januari 2007 in
de provincies Flevoland/Gelderland wordt geografisch weergegeven in bijlage 3.

• Uitbreiding van de 50 kV installatie in station Haarlemmermeer.
• Aanleg twee 50 kV kabelverbindingen Haarlemmermeer
– Heemstede.
• Het stichten van nieuw 50/10 kV station in Heemstede.

De belangrijkste wijzigingen die de afgelopen twee kalender-

• Realisatie 50 kV klantaansluiting op het station Hemweg.

jaren hebben plaatsgevonden zijn:
• Het verkabelen van een deel van de 50 kV-lijn Harderwijk

3.1.4 Zuid holland

– Nijkerk in verband met woningbouw in Harderwijk in

Het hoogspanningsnet van Zuid Holland per 1 januari 2007

2006.

wordt geografisch weergegeven in de bijlage 5.

• Realisatie van twee 150 kV-klantaansluitingen (Betuwelijn)
in 2006. Eén in station Tiel, de andere in station Zevenaar.
• Renovatie van het 150 kV-station Ede, vervangen van een
100/100/66 MVA en een 66 MVA transformator en het vervangen van 50 kV-componenten in 2006.

De belangrijkste netwijzigingen die de afgelopen twee
kalenderjaren plaats hebben gevonden zijn:
• Uitbreiding transformatorvermogen en voedende verbindingen bij 50kV-station Zevenhuizen.

• Het verkabelen van een deel van de 150 kV-lijn Nijmegen
– Elst in 2006.
• Realisatie van het 150 kV-station Kubbetocht, gelust in de

3.1.5 Koppelingen met aangrenzende netbeheerders
Friesland

150 kV-verbinding Lelystad – Harderwijk ten behoeve van

Het 110 kV-net in de provincie Friesland is via de stations

een 150 kV-klantaansluiting (windmolens) in 2006.

Oudehaske, Bergum en Louwsmeer gekoppeld aan het 220
N.V. Continuon Netbeheer - 17

kV-koppelnet van TenneT. Zie Tabel 3 voor nadere informatie.

noord holland

Het 110 kV station Schenkenschans (netbeheerder Essent)

De provincie Noord Holland heeft in Diemen, Oostzaan en

wordt gevoed vanuit de stations Herbayum en Louwsmeer.

Beverwijk verbindingen met het landelijke hoogspannings-

Via de 10 kV installaties in Leeuwarden levert Continuon

net. Het 150 kV-net is op deze locaties gekoppeld aan het

vermogen aan een 10 kV installatie van Essent.

380 kV-net van TenneT. ENECO heeft twee 6 kV koppelingen
met Continuon in Haarlem Zuid en Schalkwijk(Haarlem).

De 110 kV-koppeling met Flevoland (netbeheerder Essent) in

De 150 kV-koppelingen in Haarlemmermeer met TenneT

Lemmer is een noodkoppeling. Deze wordt alleen ingezet bij

Zuid Holland en Diemen met ENBU zijn noodkoppelingen.

onderhoud en het oplossen van storingen.

Deze worden alleen ingezet bij onderhoud en het oplossen
van storingen.

Flevoland/Gelderland
Het 150 kV-net in de provincie Flevoland/Gelderland is via

Tabel 5 geeft de verschillende onderlinge koppelingen tussen

de stations Lelystad, Langerak en Dodewaard gekoppeld

de netbeheerders weer.

aan het 380 kV-koppelnet van TenneT. Zie Tabel 4 voor meer
informatie. De provincie Utrecht (netbeheerder ENBU B.V.)

Zuid holland

is via de 150 kV-stations Dodewaard en Zeewolde gekoppeld

Het 50 kV-net van Zuid Holland is via de stations Sassenheim,

aan het 150 kV-net van Flevoland/Gelderland. De 150 kV-

Leiden en Alphen a/d Rijn gekoppeld aan het 150 kV-net

koppeling met Limburg (netbeheerder Essent) in Teersdijk

van TenneT Zuid Holland. Zie Tabel 6 voor meer informatie.

is een noodkoppeling. Deze wordt alleen ingezet bij onder-

Via het 50-kV net levert Continuon aan ENECO Netbeheer

houd en het oplossen van storingen. Continuon heeft op

Midden Holland B.V. (ENECO) vermogen in het station

station Eibergen 10 kV-belasting. Dit station wordt vanuit

Waddinxveen.

de provincie Overijssel (netbeheerder Essent) gevoed via het
110 kV-net.

TABel 3. Koppelingen met aangrenzende netbeheerders - Friesland
verbinding van

verbinding naar

netbeheerder

Spanning (kv)

capaciteit (MvA)

Schenkenschans

Schenkenschans

Essent

110

2*86

Leeuwarden inst. I

Leeuwarden inst. Essent

Essent

10

2*10

Leeuwarden inst. II

Leeuwarden inst. Essent

Essent

10

2*50

Louwsmeer

Louwsmeer

TenneT

110

2*200

Louwsmeer

Louwsmeer

TenneT

20

2*16

Oudehaske

Oudehaske

TenneT

110

2*200

Bergum

Bergum

TenneT

110

2*200

Lemmer

NOP/Vollenhove

Essent

110

2*144

TABel 4. Koppelingen met aangrenzende netbeheerders - Flevoland/Gelderland
verbinding van

verbinding naar

netbeheerder

Spanning (kv)

capaciteit (MvA)

Teersdijk

Cuijk/Haps

Essent

150

2*120

Zeewolde

Bunschoten-Soest

ENBU

150

2*416

Dodewaard

Veenendaal 1/Veenendaal 2

ENBU

150

2*416

Dodewaard

Dodewaard

TenneT

150

2*450 en 1*500

Doetinchem

Doetinchem

TenneT

150

1*450 en 1*500

Lelystad

Lelystad

TenneT

150

500

Eibergen

Eibergen

Essent

10

2*20
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TABel 5. Koppelingen met aangrenzende netbeheerders - noord holland
verbinding van

verbinding naar

netbeheerder

Spanning (kv)

capaciteit (MvA)

Haarlemmermeer

Sassenheim

TenneT Zuid Holland

150

1*210

Diemen

Breukelen

ENBU

150

2*160

Diemen

Diemen

TenneT

150

3*450 en 1*500

Oostzaan

Oostzaan

TenneT

150

3*500

Beverwijk

Beverwijk

TenneT

150

1*500

Haarlem Zuid

Heemstede

ENECO

6

5*2,5

Schalkwijk

Heemstede

ENECO

6

4*2,5

TABel 6. Koppelingen met aangrenzende netbeheerders - Zuid holland
verbinding van

verbinding naar

netbeheerder

Spanning (kv)

capaciteit (MvA)

Sassenheim

Sassenheim

TenneT Zuid Holland

50

240

Leiden

Leiden

TenneT Zuid Holland

50

307

Alphen West

Alphen a/d Rijn

TenneT Zuid Holland

50

300

Waddinxveen

Waddinxveen

ENECO

50

40

3.2 onTWIKKelInG RAMInG TRAnSPoRTcAPAcITeIT

doen aan de Kyoto verplichtingen en de daarmee samenhan-

Aan de hand van maatschappelijke, politieke en technologi-

duurzame energieproductie en transport vereist. De overheid

sche ontwikkelingen vormt Continuon zich een beeld van

stimuleert grootschalig gebruik van windenergie voor het

de benodigde transportcapaciteit van de elektrische infra-

opwekken van elektriciteit. Voor 2030 is als doel geformu-

structuur. De meest belangrijke parameters zijn de verwachte

leerd om tenminste 7500 MW geïnstalleerd turbinevermogen

elektriciteitsopwekking en de verwachte elektriciteitafname.

te bereiken, waarvan tenminste 1500 MW op land en 6000

In deze paragraaf worden de relevante ontwikkelingen

MW op zee. Ook biomassa, zonenergie en duurzaam verwer-

beschreven.

ken van kolen (CO2-opslag) worden door de overheid gesti-

gende CO2-reductieplannen is de verdere ontwikkeling van

muleerd (bron: Rijksbegroting 2006).

3.2.1 Relevante maatschappelijke ontwikkelingen en
trends

Maatschappelijke ontwikkelingen

overheidsdoelstellingen

Netbeheerders worden bij het realiseren van nieuwe infra-

Het landelijk beleid is erop gericht om het duurzaam energie-

structuur steeds vaker geconfronteerd met de toenemende

gebruik te bevorderen. Hiermee daalt de CO2 emissie en

ruimtedruk in ons land. Voor de nieuwbouw van hoogspan-

wordt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstof-

ningslijnen worden veelal geen vergunningen meer verleend.

fen. In dit kader zijn afspraken gemaakt en doelstellingen

Bestaande lijnverbindingen moeten door uitbreiding van de

bepaald in EU-verband naar aanleiding van het Kyoto-verdrag

woon bebouwing vervangen worden door ondergrondse kabels.

en later in het regeerakkoord 2007. Volgens het regeerakkoord

Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt zowel onder-

2007 gelden de volgende landelijke doelstellingen ten opzichte

als bovengronds nauwelijks rekening gehouden met noodzake-

van 1990:

lijke openbare infrastructuur. Met verschillende oplossingen

• 30% CO2 reductie in 2020;

probeert Continuon tegemoet te komen aan de eisen en/of

• 2% energiebesparing per jaar tot 2020;

wensen van de grondbeheerder.

• Aandeel duurzame energie is 20% van het totaal energiegebruik.

Bij het opwekken en transporteren van elektriciteit ontstaan
elektromagnetische velden. Vanuit de maatschappij komen

De Nederlandse overheid streeft naar een toename van het

vragen in hoeverre deze elektromagnetische velden schade-

aandeel duurzaam opgewekte energie en verwacht dat in het

lijk zijn voor de volksgezondheid. Voor Continuon geldt

jaar 2010 zo’n 9% van de elektriciteit op duurzame wijze wordt

dat wij ons houden aan de nationale en internationale richt-

geproduceerd (bron: Energierapport 2005). Om te kunnen vol-

lijnen.
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3.2.2 Ontwikkeling vraag en productie

Warmte Kracht Koppeling (WKK)
In een aantal marktsegmenten, waaronder de glastuinbouw,

3.2.2.1 Trends in elektriciteitsproductie

worden WKK eenheden geïnstalleerd. In de concentratiege-

Oorspronkelijk vond elektriciteitsproductie plaats op de

bieden voor glastuinbouw wordt nieuwbouw van WKK ver-

hoogspanningsnetten van 50 kV en hoger. De laatste decennia

wacht.Voorbeelden van deze gebieden zijn Wervershoof en

wordt er in toenemende mate elektriciteit opgewekt op de

Wieringermeer in Noord-Holland, Berlicum in Friesland en

laag- en middenspanningsnetten (van 0,4 kV tot 20 kV). Op

Bergerden in Gelderland.

de hoogste spanningsniveaus zijn een relatief klein aantal
productie-eenheden aangesloten met opwekvermogens van

Overige kleinschalige productie

enkele tientallen tot honderden megawatts. Op de laag- en

Met de huidige hoge olieprijzen, wordt duurzame productie

middenspanningsnetten zijn relatief veel kleinere productie-

rendabeler. Bij een verdere verduurzaming van de energie-

eenheden aangesloten in de vermogensrange van enkele hon-

productie gaat kleinschalige decentrale productie, zoals

derden watts tot enkele megawatts, in de vorm van zonnecel-

windturbines in de bebouwde omgeving, zonnecellen en

len, warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) en windturbines. De

‘micro-WKK’s een grotere rol spelen. De invoeding van elek-

energiestromen door en tussen de verschillende spannings-

triciteit zal ook plaatsvinden op het 400 Volt laagspannings-

niveaus van het netwerk zijn, door de onvoorspelbaarheid

net. De voorspelbaarheid van de vermogensstromen door

van de lokale opwekking sterk wisselend en niet goed te

het laagspanningsnetwerk en het middenspanningsnetwerk

voorspellen.

wordt hierdoor lager. Een hoge penetratiegraad van deze opwekkers leidt mogelijk tot lokale capaciteitsproblemen in het

Conventionele grootschalige productie

net. Oplossingen hiervoor kunnen zijn extra kabels te leggen

Het aandeel grootschalige productie is in de periode 1995-

of meer intelligentie te plaatsen in deze netten om de vermo-

2006 in de elektriciteitsvoorziening gedaald van 66% naar

gensstroom te sturen. Dit heeft invloed op de planning van

55% (zie CBS). De huidige grootschalige productie in het net

de benodigde capaciteit van het net, de beveiligingsfilosofie

van Continuon wordt opgewekt met aardgas (7 locaties) of

en de bedrijfsvoering. Vooralsnog wordt geen grootschalige

kolen (2 locaties). De huidige inschatting is dat deze eenheden

toepassing van deze kleinschalige productie verwacht.

gedurende deze planperiode in bedrijf blijven. Tevens is de
verwachting dat op meerdere van deze locaties in de komen-

Consequenties ontwikkeling elektriciteitsproductie

de jaren nieuwe eenheden worden (bij)gebouwd.

De mogelijke gevolgen van de ontwikkelingen op het terrein
van de elektriciteitsproductie zijn:

Windenergie

• Kleinschalige decentrale opwekking van elektriciteit in grote

De overheid heeft enkele jaren geleden de doelstelling gefor-

aantallen leidt tot minder voorspelbare vermogensstromen

muleerd om in 2010 6.000 MW windenergie op zee en 1.500

in het netwerk. In Continuon gebied zullen naar verwachting

MW wind op land opgesteld te hebben in Nederland. De afge-

enkele proefprojecten starten met kleinschalige decentrale

lopen jaren is het opgesteld vermogen op land met 17% per

opwekking.

jaar gegroeid tot 1451 MW ultimo 2006. Hiervan staat meer

• De opwekking door WKK zal met name in de glastuinbouw

dan 60% in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Fries-

toenemen. Extra aandachtspunt is de mogelijke overschrij-

land. De verwachting is dat dit de komende jaren blijft groeien

ding van de kortsluitvastheid van componenten van het

zodat de 1500 MW op land gehaald zal worden. De tendens is

netwerk in concentratiegebieden door deze WKK’s.

dat windenergie meer als parkopstelling en steeds minder als
solitair gerealiseerd wordt.

• Op land zal het windvermogen verder uitbreiden, de bouw
van solitaire turbines zal afnemen. Nieuw windmolens worden in clusters gebouwd. Aanpassingen in de infrastructuur

De windenergie op zee wordt overwegend verwacht voor de

zullen noodzakelijk zijn om de duurzaam opgewekte energie

kust van Noord en Zuid Holland. Op dit moment is één wind-

te transporteren. Continuon wordt hier meer mee geconfron-

park (NoordZeeWind met circa 100 MW) in bedrijf en is een
tweede windpark in aanbouw. Daarnaast zijn er 8 aanvragen

teerd dan andere netbeheerders.
• De aansluit- en transportcapaciteit van het bestaande

voor windparken bij de overheid ingediend. Drie van deze

Noord-Hollandse 150 kV-net is geschikt om een beperkt

aanvragen liggen voor de kust van Noord Holland. Daarnaast

aantal offshore windparken aan te sluiten.

zijn er voor de kust van Noord Holland nog 12 potentiële

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

locaties voor een offshore park. Concrete aanvragen voor

bronnen als wind op zee of biomassa volledig op prijs kun-

nieuwe aansluitingen van offshore windparken zijn er mo-

nen concurreren met conventionele bronnen. Daarnaast

menteel niet. Er zijn aanwijzingen dat de vergunningverlening,

zijn de netbeheerders ook gebaat bij een langdurig en

die de afgelopen jaren heeft stilgestaan, weer in beweging

stabiel subsidiebeleid voor duurzame productie om het

komt. Op dit moment wordt niet verwacht dat er voor 2010

transport van opgewekte energie mogelijk te maken.

nieuwe offshore parken aangesloten zullen worden.
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3.2.2.2 Trends in belastingontwikkeling

tratiegebieden die door de overheid zijn aangewezen als

Het jaarlijkse energieverbruik stijgt nog steeds door verschil-

vestigingplaats voor glastuinbouw zoals Bergerden in

lende nieuwe toepassingen, zoals bijvoorbeeld plasmascher-

Gelderland, Zevenhuizen-Moerkapelle in Zuid-Holland en

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

de Wieringermeerpolder in Noord-Holland.

energiebesparing en het feit dat apparaten energie-efficiënter

Binnen deze sector wordt gewerkt aan innovatieve energie-

worden. (bron: EnergieNed, Energie in Nederland 2005).

concepten waar bijvoorbeeld binnen een cluster van tuinbouwkassen onderling energie wordt uitgewisseld of een

Het stijgende verbruik werkt door naar een hogere belasting

lokaal “energy web”, waar energie wordt uitgewisseld tussen

op het netwerk. Hieronder wordt de belastingvraag van ver-

de glastuinbouw en woningen, bedrijven of kantoren (bron:

schillende sectoren beschreven.

WUR). De voorspelbaarheid van de vermogenstromen in het
netwerk wordt hierdoor verminderd. De concentratiegebie-

Woningbouw

den bevinden zich hoofdzakelijk in landelijke gebieden met

De belastingontwikkeling houdt gelijke tred met de nieuw-

een dunne elektrische infrastructuur die niet ontworpen is

bouwproductie. Voor de komende jaren verwacht Continuon

voor deze transporten. Uitbreiding van het netwerk bij een

dat jaarlijks rond de 30.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd

klantvraag is vaak noodzakelijk.

worden (bron: PRIMOS prognose).
Het aantal woningen dat men van plan is te bouwen, is

Consequenties belastingontwikkeling

meestal duidelijk, maar of deze ook daadwerkelijke gebouwd

Binnen de planperiode wordt een belastinggroei van gemid-

worden, is afhankelijk van de conjunctuur. Voor grootschalige

deld 2,25 % per jaar verwacht voor het Continuon gebied.

projecten met lange looptijden betekent het dat de aantallen

De meeste groei heeft een sterke relatie met conjunctuur en

jaarlijks kunnen verschillen van de prognoses in de bestem-

stimuleringsbeleid van de overheid.

mingsplannen.

3.2.3 Scenario’s en prognoses
Bij consumenten is op kleine schaal ruimtekoeling in de

Hieronder wordt met behulp van de voorgaande informatie

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

de scenario’s beschreven die Continuon hanteert. Daarna

veel en vaker gebruik van personal computers voor internet,

volgt de prognose

wat ook tot een extra belasting leidt. Verder neemt het aantal
plasma TV’s in huishoudens toe.

3.2.3.1 Scenario’s
Met de aangrenzende netbeheerders en de landelijke net-

Industrie

beheerder zijn drie transportscenario’s ontwikkeld waarin

Het elektriciteitsverbruik van industrie en Midden en Klein

uitgegaan wordt van drie mogelijke patronen van belasting-

Bedrijf (MKB) gaat gelijk op met de economische groei. Het

groei. In het algemeen loopt de belastinggroei landelijk

capaciteitsbeslag is evenredig. Ook de industriesector maakt

gezien in gelijke pas met de economische groei.

gebruikt van energie efficiëntere apparatuur, maar door een
stijging van het aantal elektrische toepassingen stijgt het

Basis scenario

energieverbruik.

Hierbij wordt uitgegaan van een toename van het elektriciteitsverbruik van 2,25% gedurende de planperiode. Ontwikke-

Dienstensector

ling van nieuwe industrieterreinen en de bouw van nieuwe

In stedelijke gebieden vindt veel hoogbouw plaats voor kan-

woningen veroorzaken het grootste deel van de groei. De

toorfuncties met een hoog comfortniveau. De elektrische

overige groei wordt in bestaande huishoudens en bedrijven

piekbelasting verschuift onder invloed van koeling door

door toename van het gebruik van elektrische apparatuur

airco’s van de winter naar de zomer. De kantoormarkt is ge-

veroorzaakt. Door de ontwikkeling van zuiniger elektrische

voelig voor de conjunctuur, wat zich vertaalt in de vorm van

apparaten zal de belasting groei minder groot zijn. Voor de

leegstand. Veel kantorenpanden maken door deze leegstand

ontwikkeling van de conventionele productie-eenheden

maar voor een klein deel gebruik van de capaciteit van de

boven de 60 MW wordt uitgegaan van de gegevens van de

aansluiting in de vorm van een laag transportcontract. Bij

aangeslotenen zoals deze zijn opgegeven. Voor de toename

het aantrekken van de kantoormarkt zal het energieverbruik

van andere productie-eenheden wordt alleen op regio niveau

navenant toenemen.

gekeken wat de impact is.

Glastuinbouw

Hoog scenario

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

In dit scenario wordt uitgegaan van een toename van het

bouwbedrijven met een WKK en assimilatie belichting kun-

elektriciteitsverbruik 50% hoger dan de jaarlijkse groei van

nen zowel elektriciteit opnemen als leveren aan het netwerk.

de Nederlandse economie vanaf 2007. Dit komt neer op een

Binnen het verzorgingsgebied van Continuon liggen concen-

groei van 3,5% per jaar vanaf 2007. De belastinggroei is ook
N.V. Continuon Netbeheer - 21

hoger door toename van plasmaschermen, airco’s en andere

• Fase 2: knelpuntenanalyse;

apparatuur in huis. Daarnaast bloeit de ICT-branche, weer op,

• Fase 3: oplossingsvarianten;

ontwikkelen de bedrijventerreinen (onder andere glastuin-

• Fase 4: selectie van oplossingsvariant.

bouw) zich sneller en neemt de woningbouw meer toe dan
in het basisscenario. Door een economische groei is het te

Belastingsprognose

verwachten dat hogere en meer subsidies worden verstrekt.

Belastingontwikkelingen hebben uiteraard grote invloed op

Mede hierdoor groeit de bouw van productie-eenheden harder

het capaciteitsbeslag van de netten. Zowel de belasting als

dan in het basis scenario is aangenomen. Om bovenstaande

de invoeding speelt daarbij een rol. Bij de belastingprognose

redenen hebben wij ervoor gekozen om voor sommige regio’s

wordt dan ook zowel een prognose gemaakt van de belasting

te rekenen met een hoog scenario.

als van de invoeding voor een termijn van 7 jaar.
Voor de belastingprognose wordt gebruik gemaakt van diverse

Laag scenario

informatiebronnen:

In dit scenario wordt uitgegaan van een toename van het

• eigen bedrijfsmetingen: geven een nauwkeurig inzicht in

elektriciteitsverbruik 25% lager dan de jaarlijkse groei van de
Nederlandse economie. De belastinggroei is ook lager door

historische en actuele belasting;
• bestemmingsplannen van gemeenten en provincies en in-

het gebruik van energiezuiniger apparatuur. Door het lage

formatie van de website Nieuwe Kaart van Nederland: deze

energieverbruik schuiven de potentiële knelpunten in de

bronnen geven inzicht in de voorgenomen planologische

tijd naar achteren. Hierdoor voegt dit scenario weinig toe aan

ontwikkelingen;

het voorkomen van knelpunten. Om deze redenen wordt dit
scenario verder niet uitgewerkt.

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

3.2.3.2 Prognose

Aan de klanten die de meeste invloed hebben op het bestaande

De prognose van de belasting, invoeding en uitwisseling is

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

voor het basisscenario weergegeven in bijlagen 7 tot en met

gebied van belasting / invoeding aan te geven. Zodoende

10. Continuon heeft gekozen om de belasting per knooppunt

wordt een beeld verkregen van hun verwachtingspatroon

in het basisscenario weer te geven en alleen de impact van

voor de komende zeven jaar. In sommige gevallen is monde-

onzekere extreme groei door bijvoorbeeld ICT apart te ver-

ling getracht het beeld verder uit te diepen. Hierbij is aan de

melden als dit een knelpunt oplevert.

afnemers naar de gewenste maximale belasting gevraagd en

Voor de invoeding is de informatie van de aangesloten pro-

bij de producenten naar de verwachte inzet van de productie-

ducenten gebruikt. Zij geven echter aan dat het moeilijk te

eenheden.

bepalen is hoe de markt zich ontwikkelt. Daarom is in de
scenario’s in overleg met de andere netbeheerders voor de

Door verschillende omstandigheden neemt de onzekerheid

invoeding enkele aannames gedaan. Zie voor de nadere uit-

bij het opstellen van de prognoses steeds meer toe. Een

werking de vertrouwelijke bijlage. Uit de invoeding en belas-

belangrijke reden is de substantiële invloed van decentrale

ting volgt dan de uitwisseling met de andere netbeheerders.

opwekking waarbij de onzekerheden groot zijn. Ook ver-

In de prognose staat de belasting, invoeding en uitwisseling

schijnen er steeds vaker klantvragen voor forse belasting/in-

weergegeven in het schijnbaar vermogen [MVA].

voeding die op korte termijn moeten worden voorzien.

3.2.3.3 Uitwisseling prognose met andere netbeheerders

Een belangrijk instrument om met deze onzekerheden om te

Zoals al jaren het geval is, worden de prognoses met de andere

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

netbeheerders jaarlijks uitgewisseld. De prognoses van de

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

belasting en invoeding van de onderliggende netbeheerders

voor het hele net een basisscenario opgesteld dat de meest

worden aan Continuon aangeleverd. Continuon verzamelt de

waarschijnlijke ontwikkelingen van de belasting en de invoe-

informatie en verstrekt deze samen met de eigen prognoses

ding beschrijft.

aan TenneT en zorgt voor verdere afstemming met TenneT.

Voor locaties in het net waar grote onzekerheid is ten opzichte van dit basisscenario worden aparte scenario’s opgesteld

3.3 Analyse betrouwbaarheid raming
transportcapaciteit

voor belasting en invoeding. Gedacht moet worden aan:

3.3.1 Procedure van raming en planning

- trends in bepaalde marktsegmenten zoals de ICT-industrie,

Middels een gestructureerd proces brengt de netbeheerder
jaarlijks de belastingontwikkeling en capaciteitsaanpassingen
in beeld. Dit proces bestaat uit de volgende fasen:
• Fase 1: opstellen belastingprognose;
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- gebieden met grootschalige planologische ontwikkelingen
voor woningbouw, industrieterreinen
glastuinbouw en windenergie
- ontwikkeling van nieuwe technieken zoals duurzame en
decentrale opwekking
- en de meer algemene ontwikkeling van de economie

Knelpuntenanalyse

gevallen en over het algemeen bij twijfels over bepaalde

In de tweede fase wordt de knelpuntenanalyse uitgevoerd. Bij

meetwaarden wordt met de belasting-duurkromme en het

deze analyse wordt het hele netwerk geanalyseerd op capaci-

belastingpatroon van het betreffend jaar de juiste meet-

teitsknelpunten. Daarnaast zijn alle kwaliteitsknelpunten in

waarde bepaald.
• Belastingprognose van nieuwbouw van woningen, industrie

beeld gebracht, zoals beschreven in hoofdstuk 2.

en kantoren: Deze worden bepaald met behulp van informa-

oplossingsvarianten

tie van gemeenten, provincies, de Nieuwe Kaart van Neder-

In de fase van het opstellen van oplossingsvarianten worden

land en gerealiseerde aantallen. De nauwkeurigheid van

alle knelpunten geclusterd die onderlinge relaties hebben. Zo
wordt in de oplossingvarianten maximale synergie bereikt.

deze prognose ligt naar schatting rond 5%.
• Groeiprognoses van grote klanten (>2MVA): Zowel bestaande

Belangrijke randvoorwaarden waaraan de oplossingsvarianten

als nieuwe grote klanten worden verzocht om een prognose

in ieder geval moeten voldoen, zijn eisen vanuit netcode en

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

normen ten aanzien van veiligheid.

deze prognoses behoorlijk groot kan zijn, wordt de nauwkeurigheid hiervan op 10% geschat.

Een belangrijke fase is het afwegen van oplossingsvarianten
en de te maken keuzes voor het oplossen van de knelpunten.

vooronderstellingen

Om een evenwichtige afweging van deze varianten te maken,

Naast marges bepaalt de nauwkeurigheid van gehanteerde

wordt structureel gebruik gemaakt van het instrument risico-

kentallen in hoge mate de nauwkeurigheid van de prognoses.

management. Alle knelpunten/oplossingsvarianten worden

Rekeninghoudend met gelijktijdigheid worden voor de belas-

in een risicomatrix geplaatst, zoals beschreven in paragraaf

tinggroei op stations de kentallen gehanteerd zoals in Tabel 7

4.3.4. Aan de hand van deze matrices worden impact en

is weergegeven.

urgentie geëvalueerd en kunnen (laatste fase) de uiteindelijke
oplossingsvarianten worden geselecteerd.

Deze kentallen zijn gewijzigd ten opzichte van het vorig
kwaliteits- en capaciteitsdocument. De eerder vastgestelde

De hierboven doorlopen stappen zijn schematische weerge-

kentallen zijn verder gedifferentieerd naar de mate van de

geven in de procedure voor capaciteitsraming in bijlage 6.

toepassing van duurzame energiebronnen voor de levering
van warmte en koude, zie Tabel 7. Voor de belastinggroei

3.3.2 nauwkeurigheid van raming capaciteitsbehoefte

van grote klanten wordt de geprognosticeerde waarde die

Bij het hanteren van de ramingprocedure in voorgaande para-

de klant opgeeft, meegenomen in de belastingprognose. Voor

graaf bepalen de marges en vooronderstellingen de mate van

de belastinggroei van bestaande klanten, kleiner dan 2 MVA,

nauwkeurigheid.

wordt uitgegaan van 0,4% van de gemeten stationsmaxima
(autonome groei).

Marges
De nauwkeurigheid van de raming van capaciteitsbehoefte

3.3.3 Informatiebronnen raming transportnetten

is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de volgende gegevens:

3.3.3.1 Bestemmingsplannen

• Eigen bedrijfsmetingen: met een nauwkeurigheid tussen 3

De informatie van de bestemmingsplannen en van de website

en 5% wordt ervan uitgegaan dat deze metingen representa-

De Nieuwe Kaart van Nederland wordt afhankelijk van de his-

tief zijn. Daar waar tussentijds belasting wordt overgeheveld

torische ervaring met de gemeente of provincies geheel of

van het ene station naar een ander kan het voorkomen dat

gedeeltelijk overgenomen in de prognoses voor de komende

de meting als niet representatief wordt beschouwd. In zulke

zeven jaar. In sommige situaties blijkt uit ervaring dat de

TABel 7. Belastinggroei op stations
Segment

Standaard

met W*

met K/W**

eenheid

Belasting per eenheid (kvA)

Belasting per eenheid (kvA)

Belasting per eenheid (kvA)

Woningen

1,0

1,2

1.2

wooneenheid (w.e.)

Lichte industrie

92

92

72

hectare (ha)

Kantoren

0,046

0,046

0,036

m2 bruto vloeroppervlak (BVO)

* stadsverwarming centraal
** koudeopslag in grond i.c.m. stadsverwarming of koude- en warmteopslag
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prognoses van de nieuwbouw van woningen en de ontwikke-

3.4.1 Toetsingscriteria infrastructuur

ling van de industrieterreinen erg optimistisch is. In die ge-

De netdelen worden getoetst aan de in de Netcode beschre-

vallen wordt de belastinggroei aangepast aan de historische

ven criteria. De relevante artikelen met toetsingscriteria zijn

ervaringen met de gemeente of provincie.

Netcode 4.1.4.5, 4.1.4.6, 4.1.4.7. Aan de hand van actuele en
geprognosticeerde belastinggegevens worden de netten

3.3.3.2 Enquête grote klanten

periodiek op de criteria getoetst. Ook het netontwerp van

De bijdrage aan het inzicht voor de ontwikkeling van de net-

de oplossingsrichtingen wordt aan deze criteria getoetst.

ten is wisselend gebleken. Veel klanten zijn niet in staat of
niet bereid om deze informatie te overhandigen. Enerzijds

Het netontwerp van netten met een spanningsniveau van 50

ontbreekt soms het zicht op de ontwikkelingen van de eigen

kV en lager wordt getoetst aan de hand van de criteria voor

core-business, waardoor een vertaalslag naar de energiebe-

kwaliteit van de netspanning. Deze criteria zijn gedefinieerd

hoefte nauwelijks mogelijk is. Anderzijds is er soms wel dege-

in de NEN-EN 50160 en vermeld in de Netcode.

lijk een visie, maar wordt die als marktgevoelig en vertrouwelijk beschouwd. De netbeheerders hebben geen mogelijkheid

In de operationele bedrijfsvoering wordt in onderhouds- en

om de aangeslotenen te dwingen om de gevraagde informatie

storingsituaties belasting van 150 kV-deelnetten verschakeld

aan te leveren, dus als de afnemer geen informatie geeft, kan

naar aangrenzende 150 kV-deelnetten via het onderliggende

de netbeheerder niet inspelen op de behoefte van de aange-

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

slotenen.

de 10 kV transportnetten zo dat enkelvoudige storingsreserve
aanwezig is bij een volledig in bedrijf zijnd net. In bepaalde

Daar waar van toepassing zijn de verkregen inzichten ver-

gevallen kan hier (deels) van afgeweken worden. Voor het

werkt in onze prognoses. Voor de rest is noodzakelijkerwijs

bepalen van het veilig vermogen van stations, wordt ervan

gebruik gemaakt van de eigen interpretatie van de wel en

uitgegaan dat één van de transformatoren of voedende kabels

niet beschikbare informatie.

moeten kunnen uitvallen zonder dat dit een onderbreking
oplevert. Laagspanningsnetten worden ontworpen zonder

Nieuwe klanten worden naar aanleiding van hun aanvraag

storingsreserve. Storingen in het laagspanningsnet worden

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

zo spoedig mogelijk verholpen.

stantie nodig om een passende aansluiting te maken en vervolgens ook om de gewenste netcapaciteit beschikbaar te

3.4.2 Vaststellen knelpunten en oplossingsrichtingen

kunnen stellen. Ook hier is de respons wisselend om gelijk-

In de volgende paragrafen worden de potentiële knelpunten

soortige redenen als boven. Over de aansluitcapaciteit wordt

en bijbehorende oplossingsrichtingen toegelicht. Deze oplos-

men het noodzakelijkerwijs wel eens, maar een prognose

singen zijn volgens huidige inzichten gekozen. Nieuwe ont-

voor de komende zeven jaren is toch in het merendeel van

wikkelingen in de toekomst kunnen aanleiding geven tot

de gevallen een lastig punt.

andere oplossingen.

Een categorie klanten die moeilijk te bereiken is, zijn de toe-

3.4.2.1 Friesland

komstige nieuwe klanten. Toch is deze categorie met name in

In het Kwaliteits- en Capaciteitsplan Elektriciteit 2006-2012

de ICT-branche in de regio Amsterdam en Almere van grote

waren in het hoogspanningsnet van Friesland de volgende

invloed. Daarom is voor ondermeer de ICT op een aantal

wijzigingen voorzien voor de jaren 2006 en 2007.

stations rekening gehouden met een groei van de belasting.

• Belasting overhevelen van Installatie-I naar installatie-II in

Deze groei is mede bepaald op basis van de kennis die een

het 110/10 kV station Drachten.

aantal jaren geleden is opgedaan toen veel aanvragen voor
aansluitingen van de ICT-branche kwamen. Dat dit nog sterk

De belangrijkste wijzigingen die de afgelopen twee kalender-

kan variëren blijkt wel uit een voorbeeld waarbij de klant

jaren hebben plaatsgevonden zijn:

eerst de koeling wilde laten aansluiten op het elektriciteitsnet en later dit door middel van koude levering liet voorzien.

2006

Dit heeft significante impact op de prognose cijfers.

• Geen

3.4 Potentiële capaciteits- en kwaliteitsknelpunten en oplossingsrichtingen

2007

In de volgende subparagrafen is de gehele netinfrastructuur
van Continuon gesplitst in deelnetten en getoetst aan de
criteria die in paragraaf 3.4.1 zijn beschreven. De methode
van raming en planning komt in paragraaf 3.3.1 aan de orde.
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• Vervanging van de oliedruk kabels in de 110 kV-verbindingen Louwsmeer – Leeuwarden.

3.4.2.1.1 Beschrijving 110 kV-deelnet Bergum

FIGuuR 1. 110 kv-deelnet Bergum

Het noordoosten van de provincie Friesland wordt gevoed
vanuit het 220/110 kV-station Bergum. Dit station voedt de
volgende drie 110/10 kV-stations:
• Bergum;
• Dokkum;
• Drachten.

Knelpunten en oplossingen

Station Drachten onvoldoende capaciteit
Mede door de ontwikkeling van industrieterreinen in de
omgeving van Drachten wordt de capaciteit van installatie-I
in het 110/10 kV-station Drachten incidenteel licht overschreden. De bijgaande belastingsduurkromme over 2006 toont de
geringe overschrijding.

Stationsbelasting
BZSV

FIGuuR 2. Belastingsduurkromme drachten - installatie 1 (2006)
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3.4.2.1.2 Beschrijving 110 kV-deelnet Louwsmeer

Knelpunten en oplossingen

Het midden en het westelijk deel van de provincie Friesland

Station Schenkenschans onvoldoende capaciteit

worden gevoed vanuit het 220/110 kV-station Louwsmeer.

In het 110/10 kV-station Schenkenschans, eigendom van

Dit station voedt de volgende 110/10 kV-stations:

Essent en één van de voedingspunten voor Leeuwarden, kan

• Louwsmeer;

zich vanaf 2008 een capaciteitsknelpunt voordoen. Dit station

• Schenkenschans;

valt onder het netbeheer van Essent Netwerk en wordt in

• Leeuwarden;

paragraaf 3.4.3 verder besproken.

• Rauwerd;
• Sneek;
• Marnezijl;
• Herbayum (zowel 110/10 kV als 110/20 kV).

FIGuuR 3. 110 kv-deelnet louwsmeer
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3.4.2.1.3 Beschrijving 110 kV-deelnet Oudehaske

Knelpunten en oplossingen

Het zuidelijk deel van de provincie Friesland worden gevoed

Station Wolvega onvoldoende capaciteit

vanuit het 220/110 kV-station Oudehaske. Dit station voedt de

Mede door de ontwikkeling van industrieterreinen in de om-

volgende zes 110/10 kV-stations:

geving van Wolvega wordt de capaciteit van het 110/10 kV-

• Oudehaske;

station Wolvega incidenteel licht overschreden. De bijgaande

• Wolvega;

duurkromme toont de belasting over 2006 ten opzichte van

• Oosterwolde;

het bedrijfszeker stationsvermogen.

• Lemmer;
• Heerenveen;
• Gorredijk.

FIGuuR 4. 110 kv-deelnet oudehaske

Stationsbelasting
BZSV

FIGuuR 5. Belastingsduurkromme Wolvega (2006)
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3.4.2.2 Gelderland en Flevoland

2007

In het Kwaliteits- en Capaciteitsplan Elektriciteit 2006-2012

• Uitbreiding van het 50/10 kV-station Bemmel met een

waren in het hoogspanningsnet van Gelderland en Flevoland
de volgende wijzigingen voorzien voor de jaren 2006 en 2007:
• 150 kV-station Zutphen renoveren vanwege onvoldoende
kwaliteit;
• 50 kV-oliedrukkabels vervangen in de verbinding Nijmegen
– Bemmel, in verband met onvoldoende kwaliteit.

transformator en een tweede 10 kV-installatie;
• Realisatie van een 50 kV-klantaansluiting (tuindersgebied
Bergerden) in het station Bemmel;
• Renovatie van 150 kV-station Zutphen: alle lucht aangedreven componenten vervangen, railaarders aangebracht en
secondair stationsautomatiseringssysteem geïnstalleerd,
waarmee de kwaliteitsknelpunten opgelost zijn;

De belangrijkste wijzigingen die de afgelopen twee kalenderjaren hebben plaatsgevonden zijn:

• De 50 kV-oliedrukkabels in de verbinding Nijmegen –
Bemmel worden eind 2007 vervangen, waarmee het
kwaliteitsknelpunt opgelost is.

2006
• Het verkabelen van een deel van de 50 kV-lijn Harderwijk
– Nijkerk in verband met woningbouw in Harderwijk;
• Realisatie van twee 150 kV-klantaansluitingen (Betuwelijn).
Eén in station Tiel, de andere in station Zevenaar;
• Renovatie van het 150 kV-station Ede, vervangen van een

3.4.2.2.1 Beschrijving 150 kV-deelnet Achterhoek
De Achterhoek van de provincie Gelderland wordt gevoed
vanuit negen 150/(50)/10 kV-stations, één 110/10 kV-station
en één 50/10-station:
• Zutphen;

100/100/66 MVA en een 66 MVA transformator en het ver-

• Lochem;

vangen van 50 kV-componenten, waarmee de kwaliteits-

• Borculo;

knelpunten opgelost zijn;

• Eibergen;

• Het verkabelen van een deel van de 150 kV-lijn Nijmegen
– Elst;
• Realisatie van het 150 kV-station Kubbetocht, gelust in de
150 kV-verbinding Lelystad – Harderwijk ten behoeve van
een 150 kV-klantaansluiting (windmolens).

FIGuuR 6. 150 kv-deelnet Achterhoek
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• Winterwijk;
• Dale;
• Ulft;
• Doetinchem en met 50 kV vanuit Doetinchem het 50/10
kV-station Angerlo;

• Langerak;

3.4.2.2.2 Beschrijving 150 kV-deelnet West Betuwe

• Zevenaar.

De Betuwe in de provincie Gelderland wordt gevoed vanuit
drie 150/(50)/10 kV-stations en één 50/10 kV-station:

Knelpunten en oplossingen

• Zaltbommel;

Station Angerlo onvoldoende capaciteit

• Tiel en met 50 kV vanuit Tiel het 50/10 kV-station

Vanaf 2011 kan in het basisscenario het bedrijfszeker stationsvermogen van het 50/10 kV-station worden overschreden.

Culemborg;
• Druten.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de overschrijding samenhangt met mogelijke uitbreidingen van een grote klant in

Knelpunten en oplossingen

2009 en 2011. Het vergroten van de transformatorcapaciteit

Station Culemborg onvoldoende capaciteit

in Angerlo lost het knelpunt op.

Vanaf 2008 kan het bedrijfszeker stationsvermogen van
installatie II van het 50/10 kV-station Culemborg worden

Station Eibergen onvoldoende capaciteit

overschreden. Hierbij moet worden opgemerkt dat de over-

De capaciteit van het 110/10 kV-station Eibergen wordt over-

schrijding samenhangt met de mogelijke komst van een grote

schreden. Dit station wordt gevoed vanuit het 110 kV net van

klant. Door het verschakelen van belasting van installatie II

Essent Netbeheer. Voor de korte termijn wordt dit knelpunt

naar installatie I kan het knelpunt worden opgelost.

opgelost door het verschakelen van de belasting naar het
150/10 kV-station Borculo en/of naar het 150/10 kV-station

Station Zaltbommel II onvoldoende capaciteit

Winterswijk. Daarnaast zal voor de lange termijn met Essent

Vanaf 2007 kan het bedrijfszeker stationsvermogen van

Netbeheer worden afgestemd over het vergroten van de trans-

installatie II van het 150/10 kV-station Zaltbommel worden

formatorcapaciteit in Eibergen, zie ook paragraaf 3.4.3.

overschreden. Het knelpunt kan worden opgelost door belasting van installatie II naar installatie I te verschakelen, waar

Station Doetinchem in vorige KCD

nog ruimte is.

In vorige KCD is in station Doetinchem onvoldoende capaciteit
vanaf 2012 geconstateerd. In de nieuwe belastingprognose is

Toepassing 100 MW criterium op Zaltbommel

voor dit gebied een lagere belastingsgroei geconstateerd

Het 150 kV station Zaltbommel wordt gevoed door twee lijn-

waardoor onder andere dit capaciteitsknelpunt is vervallen.

circuits vanuit het 150 kV station Tiel. Omdat de maximale

FIGuuR 7. 150 kv-deelnet West Betuwe
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winterbelasting op dit station tot boven 100 MW groeit, is

lagere belastingsgroei op dit station geconstateerd waardoor

het ‘n-l tijdens onderhoud’-criterium in dit geval van toe-

dit capaciteitsknelpunt is vervallen.

passing. Onderhoud kan gedurende de komende planperiode
worden gepland in de zomermaanden wanneer de belas-

3.4.2.2.3 Beschrijving 150 kV-deelnet Nijmegen

ting op dit station minimaal is. In dit geval is de belasting

De regio Nijmegen wordt gevoed vanuit één 150/50 kV-station,

minder dan 100 MW. Voor de lange termijn wordt overwogen

twee 150/10 kV-stations en vier 50/10 kV stations:

om een derde 150 kV verbinding aan te leggen naar Zalt-

• Nijmegen, voedend met 50 kV de 50/10 kV-stations

bommel.

Winselingseweg, Sint Annamolen, Dukenburg en Bemmel;
• Elst;

Station Tiel in vorige KCD

• Teersdijk;

In vorige KCD is in station Tiel onvoldoende capaciteit vanaf

• Philips.

2007 geconstateerd. In de nieuwe belastingprognose is een

KUN en Bergerden zijn klantaansluitingen op 50 kV.

FIGuuR 7. 150 kv-deelnet nijmegen

Stationsbelasting
BZSV

FIGuuR 8. Belastingsduurkromme nijmegen 50 kv (2006)
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Knelpunten en oplossingen

3.4.2.2.4 Beschrijving 150 kV-deelnet Arnhem

Station Nijmegen onvoldoende capaciteit

De regio Arnhem wordt gevoed vanuit twee 150/(50)/10 kV-

Door diverse ontwikkelingen in de regio Nijmegen wordt de

stations en twee 50/10 kV-stations:

capaciteit van het 150/50 kV-station incidenteel licht over-

• Arnhem;

schreden. Figuur 8 met de belastingsduurkromme over 2006

• Kattenberg en met 50 kV vanuit Kattenberg de 50/10 kV-

toont de geringe overschrijding.

stations Presikhaaf en Oosterbeek.
KEMA is een klantaansluiting.

In 2007 worden de incidentele overschrijdingen onderzocht.
Indien blijkt dat het om terugkerende overschrijding van het

Knelpunten en oplossingen

bedrijfszeker stationsvermogen gaat, wordt het knelpunt op-

Stations Kattenberg (de 10 kV-installatie) en Presikhaaf

gelost door de transformatorcapaciteit in 150/10 kV-station

onvoldoende capaciteit

Elst te vergroten en een deel van de belasting via het 10 kV-

Vanaf 2010 kan het bedrijfszeker stationsvermogen van de

net van Bemmel naar Elst te verschakelen. Daarnaast is er

10 kV-installatie van het 150/50/10 kV-station Kattenberg licht

voldoende transformatorcapaciteit in het 150/10 kV-station

worden overschreden. Het knelpunt kan opgelost worden

Teersdijk om een deel van de belasting via het 10 kV-net over

door het verschakelen van een deel van de belasting via

te nemen via het station Dukenburg. Met de invoering van

het 10 kV-net naar het 150/10 kV-station Arnhem, waar nog

deze maatregelen vermindert de belasting op het 150/50 kV-

ruimte is.

station Nijmegen zodanig dat potentiële capaciteitsknelpunten worden opgeheven gedurende de planperiode.

Vanaf 2012 wordt het bedrijfszeker stationsvermogen van
installatie II van het 50/10 kV-station Presikhaaf overschre-

Station Elst onvoldoende capaciteit

den. De overschrijding is toe te schrijven aan woningbouw,

Vanaf 2008 kan het bedrijfszeker stationsvermogen van het

kantoorgebouwen en industrie. Het knelpunt kan mogelijk

150/10 kV-station worden overschreden, voornamelijk toe te

opgelost worden door belasting te verschakelen naar installa-

schrijven aan de woningbouw ten behoeve van Waalsprong

tie I van het 50/10 kV-station Presikhaaf, waar nog ruimte is.

en Schuytgraaf. Het knelpunt wordt opgelost door de trans-

Dit moet echter nader worden onderzocht omdat installatie I

formatorcapaciteit te vergroten.

en II verschillend draaiveld hebben.

FIGuuR 9. 150 kv-deelnet Arnhem
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3.4.2.2.5 Beschrijving 150 kV-deelnet Dodewaard/Ede

3.4.2.2.6 Beschrijving 150 kV-deelnet Veluwe

De regio Dodewaard/Ede wordt vanuit drie 150/(50)/10 kV-

De Veluwe wordt vanuit vier 150/(50)/10 kV-stations en één

stations en drie 50/10 kV-stations gevoed:

50/10 kV-station gevoed:

• Dodewaard en met 50 kV vanuit Dodewaard het 50/10 kV-

• Eerbeek;

station Wageningen;
• Renkum;
• Ede en met 50 kV vanuit Ede de 50/10 kV-stations
Frankeneng en Barneveld.

FIGuuR 10. 150 kv-deelnet dodewaard/ede

• Apeldoorn en met 50 kV vanuit Apeldoorn het 50/10 kVstation Anklaar;
• Woudhuis;
• Vaassen.

FIGuuR 11. 150 kv-deelnet veluwe

Knelpunten en oplossingen
In dit deelnet zijn in deze planperiode geen knelpunten.

Knelpunten en oplossingen

Station Woudhuis onvoldoende capaciteit
Vanaf 2008 kan het bedrijfszeker stationsvermogen van het
150/10 kV-station Woudhuis worden overschreden. De overschrijding is toe te schrijven aan de uitbreiding van de industrie; hierbij moet worden opgemerkt dat de overschrijding
samenhangt met de mogelijke komst van een grote klant in
2008. Door in Woudhuis de transformatorcapaciteit te vergroten wordt het knelpunt opgeheven.
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Station Apeldoorn onvoldoende capaciteit

3.4.2.2.7 Beschrijving 150 kV-deelnet Randmeren

Vanaf 2011 wordt het bedrijfszeker stationsvermogen van

De regio Randmeren van de provincie Gelderland wordt

installatie II van het 150/50/10 kV-station Apeldoorn over-

vanuit drie 150/(50)/10 kV-stations en twee 50/10 kV-stations

schreden. De overbelasting is toe te schrijven aan de uitbrei-

gevoed:

ding van kantoren en industrie in de regio Apeldoorn. Hierbij

• Harselaar;

moet worden opgemerkt dat de overschrijding samenhangt

• Harderwijk en met 50 kV vanuit Harderwijk de 50/10 kV-

met de mogelijke uitbreidingen van grote klanten in 2007 en
2008. Door belasting op 10 kV-niveau van Apeldoorn installa-

stations Nijkerk en Nunspeet;
• Hattem.

tie II naar Apeldoorn installatie I te verschakelen of door verzwaring van het voedend veld wordt het knelpunt opgelost.

Knelpunten en oplossingen

Station Harderwijk onvoldoende capaciteit
Station Anklaar onvoldoende capaciteit

Vanaf 2009 kan het bedrijfszeker stationsvermogen van

Vanaf 2010 wordt het bedrijfszeker stationsvermogen van

installatie II van het 150/50/10 kV-station Harderwijk worden

installatie II van het 50/10 kV-station Anklaar overschreden.

overschreden. De overschrijding is toe te schrijven aan woning-

De overbelasting is toe te schrijven aan woningbouw en de

bouw, de uitbreiding van de industrie en kantoren. Door

uitbreiding van de industrie en kantoren. Door belasting

belasting van Harderwijk via het 10 kV-net te verschakelen

op 10 kV-niveau van Anklaar naar Apeldoorn installatie I

naar het 150/10 kV-station Harselaar wordt het knelpunt

te verschakelen wordt het knelpunt opgelost.

opgeheven.

FIGuuR 12. 150 kv-deelnet Randmeren
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3.4.2.2.8 Beschrijving 150 kV-deelnet West Flevoland

Knelpunten en oplossingen

Het zuid-westen van de provincie Flevoland wordt gevoed

Station Almere onvoldoende capaciteit

vanuit vier 150/10 kV-stations:

Vanaf 2012 kan het bedrijfszeker stationsvermogen van het

• Pampus;

150/10 kV-station Almere in het basis scenario worden over-

• Almere;

schreden. De overschrijding is toe te schrijven aan woning-

• Zeewolde;

bouw, nieuwe kantoren en de uitbreiding van industrie.

• De Vaart.
Het knelpunt bedrijfszekerkan worden opgelost door:
• 10 kV-velden van het 150/10 kV-station Almere te verschakelen naar het 150/10 kV-station Pampus, waar nog ruimte
is; óf
• Het opgesteld transformator vermogen in het 150/10 kVstation Almere uit te breiden met 66 MVA, waarmee ook het
industriegebied A6/A27(650 ha. in de eindfase) gevoed kan
worden.

FIGuuR 13. 150 kv-deelnet West Flevoland
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3.4.2.2.9 Beschrijving 150 kV-deelnet Oost Flevoland

Knelpunten en oplossingen

Het noord-oosten van de provincie Flevoland wordt gevoed

In dit deelnet zijn er in deze planperiode geen knelpunten.

vanuit drie 150/10 kV-stations:
• Lelystad;
• Dronten;
• Zuiderveld.
Kubbeweg is een klantaansluiting op 150 kV.

FIGuuR 14. 150 kv-deelnet oost Flevoland
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3.4.2.3 Noord Holland

ad f ) Door wijzigingen in de belastingen van het 50 kV-deelnet

In het Kwaliteits- en Capaciteitsplan Elektriciteit 2006-2012

Wijdewormer is het vervangen van een gedeelte van de

waren in het hoogspanningsnet van Noord Holland de vol-

verbinding Krommenie – Wijdewormer niet meer nodig

gende wijzigingen voorzien voor de jaren 2006 en 2007:
a) Vervangen twee 150 kV oliedrukkabels Velsen – Vijfhuizen.
b) Uilenburg voeden vanuit Noord Papaverweg via nieuw aan
te leggen 50 kV verbinding.
c) Aanleggen van de verbinding Nieuwe Meer – Amstelveen om
de huidige 150 kV verbindingen Diemen – Hemweg en de
verbinding Hemweg – Velsen op 380 kV niveau te brengen.

gedurende de planperiode.
ad g) De 50 kV massakabel Wijdewormer – Purmerend
Schaepmanstraat wordt in 2008 vervangen.
ad h) Het wijzigen van de bedrijfsvoering van de stations
Uilenburg 1 en Uilenburg 2 is afgerond.
ad i) De derde 50 kV verbinding Nieuwe Meer – Schiphol
Centrum is in zomer 2007 gerealiseerd.

d) Vervangen bestaande 150 kV verbindingen Noord Klaprozenweg – Hoogte Kadijk door verbindingen met een hogere

Daarnaast zijn de volgende wijzigingen in het net uitgevoerd:

transportcapaciteit.

• Nieuwbouw 50kV-station Ruigoord in 2006.

e) Aanleggen van twee nieuwe 50 kV verbindingen van
Waarderpolder naar Haarlem Noord.
f ) Vervangen van een gedeelte van de verbinding Krommenie
– Wijdewormer door een zwaardere verbinding.
g) Vervangen van de 50 kV massakabel Wijdewormer – Purmerend Schaepmanstraat door een 50 kV kunststofkabel.
h) Wijzigen bedrijfsvoering van de stations Uilenbrug 1 en
Uilenburg 2.

• Twee nieuwe Toon Frequent zenders geplaatst in station
Diemen in 2006 en in station Velsen in 2007.
• Uitbreiding van de 50 kV installatie in station Haarlemmermeer.
• Aanleg twee 50 kV kabelverbindingen Haarlemmermeer
– Heemstede.
• Het stichten van nieuw 50/10 kV station in Heemstede.
• Realisatie 50 kV klantaansluiting op het station Hemweg.

i) Leggen van een derde 50 kV verbinding Nieuwe Meer –
Schiphol Centrum.

3.4.2.3.1 Beschrijving 150 kV-deelnet Noord-Holland
Noord

Bij het uiteenzetten van de belangrijkste wijzigingen die de

Het noordelijk deel van de provincie Noord-Holland wordt

afgelopen twee kalenderjaren plaats hebben gevonden wordt

vanuit zeven 150/(50)/(10) kV stations gevoed .

telkens verwezen naar de hierboven geplande activiteiten:

• Diemen;

ad a) Het project vervangen twee 150 kV oliedrukkabels

• Hemweg;

Velsen – Vijfhuizen is in 2007 gestart. Inmiddels wordt

• Velsen;

gewerkt aan de tracering van de verbindingen. Parallel

• Wijdewormer;

daaraan loopt een studie om de oplossing van het kwali-

• Oterleek;

teitsknelpunt in een integrale plan op te nemen zoals

• Westwoud;

omschreven in paragraaf 3.4.2.3.1.

• Anna Paulowna.

ad b) Het capaciteitsknelpunt van het 50 kV station Uilenburg
is inmiddels opgelost door het wijzigen van de bedrijfs-

Knelpunten en oplossingen

voeringsituatie.

Station Oterleek onvoldoende capaciteit

ad c) De 150 kV kabelverbinding Nieuwe Meer – Amstelveen

Vanaf 2010 kan het bedrijfszeker stationsvermogen van het

is gerealiseerd. Daarnaast zijn twee bestaande 150 kV

150/50/10 kV station Oterleek worden overschreden. De over-

verbindingen Diemen – Hemweg en één 150 kV verbin-

schrijding wordt veroorzaakt door de woningbouw in de

ding Hemweg – Velsen naar 380 kV niveau opgewaar-

regio Heerhugowaard en autonome belastingsgroei. De over-

deerd.

schrijding wordt opgelost door het 50 kV station Schagen

ad d) De transportcapaciteit van de 150 kV verbindingen

gevoed vanuit Oterleek om te bouwen tot een 150 kV station

Noord Klaprozenweg – Hoogte Kadijk is voor de korte

en aan te sluiten in één van de 150 kV lijnen Oterleek – Anna

termijn opgelost door inzet van de bestaande 150 kV

Paulowna waardoor het knelpunt wordt opgeheven.

verbinding Venserweg – Hoogte Kadijk. Op de lange termijn wordt toename van de belasting opgevangen door

Knelpunt verbindingen

het nieuw te bouwen 150 kV station Watergraafsmeer.

Het betreft de verbindingen Hemweg – Velsen, Beverwijk –

Dit station zal ook een deel van de bestaande belasting

Velsen en het knelpunt op de koppeltransformator in Bever-

van Hoogte Kadijk overnemen.

wijk. Het knelpunt op de verbindingen Hemweg – Velsen en

ad e) Het netplan om zowel capaciteits- als kwaliteitsknelpun-

Beverwijk – Velsen kan opgelost worden door het leggen van

ten in regio Haarlem is in uitvoering. Dit plan omvat ook

twee nieuwe 150 kV kabels en deze parallel te schakelen met

het voeden van station Haarlem Noord vanuit station

de bestaande kabels zoals in het vorige KCD is opgenomen.

Waarderpolder. Hiervoor wordt station Waarderpolder

Bij nader inzien wordt overwogen om in Beverwijk een nieuw

in 2008 verzwaard.

150 kV installatie(knooppunt) te plaatsen die het elektrici-
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teitstransport van en naar omringende 150 kV stations en

een n-1 situatie. De overbelasting is 10% in het jaar 2014. Dit

het koppelnet kan overnemen van station Velsen. Hierdoor

knelpunt is door middel van verschakelingen op te lossen.

wordt de overbelasting van de verbindingen voorkomen.
Dit plan is echter gebonden aan de vorderingen van de ge-

Knelpunt verbinding Oterleek – Westwoud

plande 380 kV ring. Tennet verwacht in 2012 te starten met

De geplande groei van het grootschalige glastuinbouwgebied

het voltooien van de 380 kV ring waardoor het plaatsen van

Agriport A7 in de Wieringermeer zal leiden tot de aanleg van

de 150 kV installatie in Beverwijk in die periode is gepland.

een derde 150 kV verbinding vanuit het 150 kV station Oter-

Tussentijds wordt het risico op overbelasting van de verbin-

leek naar het 150 kV station Westwoud voor eind 2010. Dit

dingen Hemweg – Beverwijk en Beverwijk – Velsen beperkt

om het elektriciteitstransport van en naar de regio van dit

door geplande onderhoud aan betreffende netcomponenten.

glastuinbouwgebied veilig te stellen. Omdat de realisatieduur
circa 2 jaar bedraagt, zullen de voorbereidende werkzaam-

Knelpunt verbinding Diemen – Wijdewormer

heden voor deze verbinding begin 2008 moeten starten.

Het knelpunt op de verbinding Diemen – Wijdewormer bestaat
uit een overschrijding van de nominale stroom ten tijde van

FIGuuR 15. 150 kv-deelnet noord-holland noord
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3.4.2.3.2 Beschrijving 150 kV-deelnet Amsterdam

stationsvermogen in 150 kV station Zorgvlied optreden. Tevens

De regio Amsterdam wordt vanuit elf 150/(50)/(10) kV-stations

is de verbinding Venserweg – Zorgvlied een steekverbinding

gevoed:

waardoor het station niet altijd “n-1 tijdens onderhoud” te

• Diemen;

voeden is. Verder kan er sprake zijn van overbelasting van de

• Bijlmer Zuid;

150 kV kabels. Door een deel van de geprojecteerde belasting-

• Bijlmer Noord;

groei op station Zorgvlied vanuit station Karperweg te voeden,

• Amstelveen;

worden de capaciteitsknelpunten in Zorgvlied voor de korte

• Venserweg;

termijn opgelost. Voor de lange termijn biedt het stichten

• Zorgvlied;

van een nieuw station in de Zuidas, dat gevoed zal worden

• Nieuwe Meer;

vanuit station Nieuwe Meer, een oplossing.

• Hoogte Kadijk;
• Noord Klaprozenweg;

Station Bijlmer Noord onvoldoende capaciteit

• Noord Papaverweg;

Het knelpunt met betrekking tot de overschrijding van het

• Hemweg.

bedrijfszeker stationsvermogen in station Bijlmer Noord kan
vanaf 2009 optreden. Om het knelpunt op te lossen zijn twee

Knelpunten en oplossingen

varianten uitgewerkt. De eerste variant omvat het creëren

Station Zorgvlied onvoldoende capaciteit

van nieuwe 10 kV velden op station Bijlmer Zuid. Hierdoor

In 2008 kan een overschrijding op van het bedrijfszeker

kan toekomstige belastinggroei naar Bijlmer Zuid worden

FIGuuR 16. 150 kv-deelnet Amsterdam
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geprojecteerd. De andere variant behelst het uitbreiden van

deels vanuit Pampus worden gevoed. Het resterende gedeelte

het bedrijfszeker stationsvermogen in Bijlmer Noord door

kan via het 50 kV net vanuit Amstelveen worden gevoed.

het plaatsen van een derde transformator en een nieuw 150
kV-rail.

3.4.2.3.4 Beschrijving 150 kV-deelnet Haarlemmermeer

Station Hoogte Kadijk onvoldoende capaciteit

De Haarlemmermeer en de regio Haarlem wordt vanuit drie

Vanaf 2007 wordt het bedrijfszeker stationsvermogen van het

150/50/10 kV stations gevoed:

150/50/10 kV station Hoogte Kadijk overschreden. De over-

• Velsen;

schrijding is toe te schrijven aan de bouw van nieuwe wonin-

• Vijfhuizen;

gen op IJburg en de industriële ontwikkeling van Watergraafs-

• Haarlemmermeer.

meer. De overschrijding is in eerste instantie opgeheven door
belasting via het onderliggende station Uilenburg over te hevelen naar station Noord Papaverweg. Na 2009 wordt dit knel-

FIGuuR 18. 150 kv-deelnet haarlemmermeer

punt opgeheven door in Watergraafsmeer een nieuw 150/10
kV station te bouwen. Hiermee wordt ook direct het knelpunt
van de verbindingen Diemen – Venserweg opgelost welke zich
in 2009 aandient.

3.4.2.3.3 Beschrijving 150 kV-deelnet ´t Gooi
´t Gooi wordt vanuit twee 150/(50)/(10) kV stations gevoed:
• Diemen;
• ´s Graveland.

FIGuuR 17. 150 kv-deelnet ’t Gooi

Knelpunten en oplossingen

Knelpunt verbinding Diemen – ’s Graveland
Het 150 kV station ’s Graveland wordt gevoed door een dubbel circuit vanuit het 150 kV station Diemen. Daarnaast heeft
’s Graveland een 150 kV verbinding met het 150 kV station
Pampus. De maximale belasting van de steeklijn vanuit Diemen loopt van 190 MW in 2007 tot 207 MW in 2014. Hierdoor

Knelpunten en oplossingen

wordt met de inzet van enkel de verbinding Diemen – ’s Grave-

In dit deelnet zijn in deze planperiode geen knelpunten.

land niet meer voldaan aan het 100 MW criterium voor ‘n-1
tijdens onderhoud’. Om te voldoen aan dit criterium bij onderhoud kan zonodig de belasting van ’s Graveland grotenN.V. Continuon Netbeheer - 39

3.4.2.3.5 Beschrijving 50 kV-deelnet Amstelveen
De volgende vijf 50/10 kV stations worden in dit deelnet

FIGuuR 20. 50 kv-deelnet Anna Paulowna

gevoed vanuit het 150/50/10 kV station Amstelveen:
• Amstelveen Bolwerk;
• Schiphol Oost;
• Uithoorn;
• Aalsmeer Bloemenveiling;
• Duivendrecht.

FIGuuR 19. 50 kv-deelnet Amstelveen

Knelpunten en oplossingen

Verbindingen Amstelveen Bolwerk – Amstelveen 1,3
De 50 kV verbindingen vanuit het 150 kV station Amstelveen

vangen van de 26 MVA massakabel in het circuit van Anna

naar Amstelveen Bolwerk raken in 2007 tijdens n-1 overbelast.

Paulowna naar Den Helder de Schooten 1 door een kabel van

Door een deel van de belasting van Amstelveen Bolwerk via

40 MVA.

de bestaande 50 kV verbinding Schiphol Oost – Amstelveen
Bolwerk te voeden, wordt dit knelpunt opgeheven.

3.4.2.3.7 Beschrijving 50 kV-deelnet Haarlemmermeer
De volgende drie 50/10 kV stations worden in dit deelnet

3.4.2.3.6 Beschrijving 50 kV-deelnet Anna Paulowna

gevoed vanuit het 150/50/10 kV station Haarlemmermeer:

De volgende zes 50/10 kV stations worden in dit deelnet

• Hoofddorp;

gevoed vanuit het 150/50/10 kV station Anna Paulowna:

• Rozenburg;

• Den Helder Vogelwijk;

• Nieuw Vennep.

• Den Helder de Schooten;
• Den Helder Marine;
• Texel;
• Ulkesluis;
• Helft van Schagen.

Knelpunten en oplossingen

Anna Paulowna – Den Helder de Schooten 1, Anna Paulowna
– Den Helder Marine
Vanaf 2009 en 2010 raken tijdens n-1 de verbindingen Anna
Paulowna – Den Helder de Schooten 1 en Anna Paulowna –
Den Helder Marine overbelast. De oplossing hiervoor is het
leggen van nieuwe 50 kV verbindingen van Anna Paulowna
naar Den Helder de Schooten en Den Helder Marine. Een
andere oplossing is het leggen van nieuwe 50 kV verbindingen van Anna Paulowna naar Den Helder Marine en het ver40 - Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014

FIGuuR 21. 50 kv-deelnet haarlemmermeer

Knelpunten en oplossingen

verbindingen Haarlemmermeer – Hoofddorp 1,2. Oplossingen

Station Rozenburg onvoldoende capaciteit

voor de overbelaste verbindingen zijn het verzwaren van de

In 2007 wordt het bedrijfszeker stationsvermogen overschre-

verbindingen naar Hoofddorp of het aanleggen van nieuwe

den. Er is in dit deelnet geen verschakelbaar vermogen aan-

50 kV verbinding Haarlemmermeer – Rozenburg.

wezig. De oplossing voor dit knelpunt is het plaatsen van een
derde transformator.

Station Nieuw Vennep onvoldoende capaciteit
In 2010 kan het bedrijfszeker stationsvermogen worden over-

Station Hoofddorp onvoldoende capaciteit

schreden. De oplossing bestaat uit het omschakelen van be-

In 2009 kan het bedrijfszeker stationsvermogen van station

lasting van de 10 kV netten naar andere stations.

Hoofddorp worden overschreden. Een oplossing voor dit
knelpunt is het verschakelen van vermogen naar station

3.4.2.3.8 Beschrijving 50 kV-deelnet Oterleek

Rozenburg na vergroting van het transformatievermogen zo-

De volgende zeven 50/10 kV stations worden in dit deelnet

als hierboven is omschreven. Bij verdere belastingstoename

gevoed vanuit het 150/50/10 kV station Oterleek:

wordt het transformatievermogen vergroot wat een oplossing

• Oudorp;

biedt voor het capaciteitsknelpunt.

• Alkmaar;
• Hoogwoud;

Knelpunt verbindingen

• Heiloo;

De volgende verbindingen kunnen worden overbelast tijdens

• Helft van Schagen;

de n-1 situatie. Vanaf 2007 de verbindingen Nieuw Vennep –

• Heerhugowaard;

Rozenburg en Haarlemmermeer – Rozenburg. Vanaf 2010 de

• Warmenhuizen.

FIGuuR 22. 50 kv-deelnet oterleek
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Knelpunten en oplossingen

Verbindingen Heerhugowaard – Oterleek

Station Schagen onvoldoende capaciteit

Het station Heerhugowaard wordt gevoed door twee 50 kV

In 2007 wordt het bedrijfszeker stationsvermogen van één

verbindingen vanuit Oterleek. In 2007 kunnen deze verbin-

van de voedende 50 kV transformatoren overschreden. Een

dingen overbelast raken tijdens een n-1 situatie. Door inzet

oplossing voor korte termijn bestaat uit het verschakelen van

van de bestaande verbindingen Warmenhuizen – Heerhugo-

een deel van de belasting naar de andere transformatoren in

waard en Schagen – Heerhugowaard kan dit knelpunt worden

het station. Voor de lange termijn biedt het stichten van een

voorkomen. Voor de lange termijn biedt een extra 50 kV

150 kV invoedingspunt in Schagen een oplossing voor het

verbinding vanuit Oterleek een oplossing.

capaciteitstekort in Schagen.

3.4.2.3.9 Beschrijving 50 kV-deelnet ´s Graveland
Verbinding Oterleek – Heiloo

De volgende zeven 50/10 kV stations worden in dit deelnet

Vanaf 2007 kan de verbinding Oterleek – Heiloo worden over-

gevoed vanuit het 150/50/10 kV station ´s Graveland:

belast tijdens een n-1 situatie. De oplossing hiervoor is het ver-

• Naarden;

schakelen van 10 kV belasting naar het 10 kV schakelstation

• Huizen;

Boekelermeer.

• Crailo;
• Hilversum Noorder Begraafplaats;

Station Heerhugowaard onvoldoende capaciteit

• Hilversum Raafstraat;

In 2007 wordt het bedrijfszeker stationsvermogen overschre-

• Hilversum Jonkerweg;

den. Om het knelpunt op te lossen kunnen twee transforma-

• Weesp.

toren van 18 MVA vervangen worden door transformatoren
van 36 MVA.

Knelpunten en oplossingen
In dit deelnet zijn in deze planperiode geen knelpunten.

FIGuuR 23. 50 kv-deelnet ’s Graveland
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3.4.2.3.10 Beschrijving 50 kV-deelnet Velsen

Knelpunten en oplossingen

De volgende vier 50/10(6) kV stations worden in dit deelnet

In dit deelnet zijn in deze planperiode geen knelpunten.

gevoed vanuit het 150/50/10 kV station Velsen:
• Uitgeest;

Knelpunten in vorige KCD

• Beverwijk;

Door het voeden van station Haarlem Noord vanuit het 150

• IJmuiden;

kV station Waardepolder worden de capaciteitsknelpunten in

• Haarlem Noord.

Velsen vanaf 2008 opgeheven. In 2008 wordt het bestaande 50
kV station Waarderpolder verzwaard naar een 150 kV station.
In de nieuwe belastingprognose is een lagere belastingsgroei
in de omgeving van het station Beverwijk geconstateerd
waardoor de capaciteitsknelpunten zijn vervallen.

FIGuuR 24. 50 kv-deelnet velsen
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3.4.2.3.11 Beschrijving 50 kV-deelnet Vijfhuizen

derpolder dat in 2008 gereed is. De verzwaring van Waarder-

De volgende 50/10(6) kV stations worden in dit deelnet

polder is een onderdeel van een integrale plan om de kwaliteit

gevoed vanuit het 150/50/10 kV station Vijfhuizen:

van het geheel net in Haarlem en omstreken te verbeteren.

• Haarlem West;

Dit plan omvat ook het vervangen van 50 kV massakabels in

• Haarlem Zuid;

dit deelnet.

• Schalkwijk;
• Oorkondelaan;

Knelpunten in vorige KCD

• Overveen;

Het oplossen van het capaciteitsknelpunt in station Vijfhuizen

• Waarderpolder.

en het kwaliteitsknelpunt in station Haarlem West maken
deel uit van het integrale plan voor de regio Haarlem en om-

Knelpunten en oplossingen

streken. In 2008 wordt het capaciteitsknelpunt van station

Station Waarderpolder onvoldoende capaciteit

Vijfhuizen opgeheven en wordt gestart met het oplossen van

Vanaf 2009 kan het bedrijfszeker stationsvermogen van het

de kwaliteitsknelpunten in station Haarlem West.

station Waarderpolder worden overschreden. De oplossing
hiervoor is het realiseren van het 150kV/10kV station Waar-

FIGuuR 25. 50 kv-deelnet vijfhuizen

44 - Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014

3.4.2.3.12 Beschrijving 50 kV-deelnet Westwoud

Knelpunten en oplossingen

De volgende vijf 50/10 kV stations worden in dit deelnet

In dit deelnet zijn in deze planperiode geen knelpunten.

gevoed vanuit het 150/50/10 kV station Westwoud:

Omdat het aantal glastuinders in de omgeving van Wervers-

• Enkhuizen;

hoof en Medemblik laatste jaren snel groeit, wordt in het

• Hoorn Geldelozeweg;

hoog scenario rekening gehouden met behoefte aan capa-

• Hoorn Holenweg;

citeitsuitbreiding ten behoeve van decentrale opwekking.

• Medemblik;

Momenteel wordt bestudeerd welke maatregelen nodig zijn

• Wervershoof.

bij verdere groei van decentrale opwekking in deze regio.

FIGuuR 26. 50 kv-deelnet Westwoud
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3.4.2.3.13 Beschrijving 50 kV-deelnet Wijdewormer
De volgende zes 50/10 kV stations worden in dit deelnet

FIGuuR 28. 50 kv-deelnet hemweg

gevoed vanuit het 150/50kV station Wijdewormer:
• Purmerend Schaepmanstraat;
• Purmerend Kwadijkerkoogweg;
• Edam;
• Krommenie;
• Zaandijk;
• Wormerveer.

Knelpunten en oplossingen

Station Edam onvoldoende capaciteit
Vanaf 2008 kan het bedrijfszeker stationsvermogen van het
50/10 kV station Edam worden overschreden. De overschrijding
wordt veroorzaakt door woningbouw en de ontwikkeling van
industrieterrein. De overschrijding wordt opgeheven door
belasting via het 10 kV net over te hevelen naar het station
Purmerend Kwadijkerkoogweg. Voor de lange termijn biedt
het vergroten van de transformatievermogen in Edam een
oplossing.

Knelpunten in vorige KCD
Door wijzigingen in de belastingen van het 50 kV-deelnet
Wijdewormer is het vervangen van een gedeelte van de 50
kV verbinding Krommenie – Wijdewormer niet meer nodig
gedurende de planperiode. Het vervangen van de 50 kV
massakabel Wijdewormer – Purmerend Schaepmanstraat

• Marnixstraat;

wordt in 2008 gerealiseerd.

• Schipluidenlaan;
• Slotermeer;

3.4.2.3.14 Beschrijving 50 kV-deelnet Hemweg

• Basisweg;

De volgende negen 50/10 kV stations worden in dit deelnet

• IJpolder;

gevoed vanuit het 150/50kV station Hemweg:

• Westhaven.

• Zaandam Noord;
• Zaandam West;

Knelpunten en oplossingen

• Westzaanstraat;

In dit deelnet zijn in deze planperiode geen knelpunten.

FIGuuR 27. 50 kv-deelnet Wijdewormer
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Knelpunten in vorige KCD
Het capaciteitsknelpunt van de 50 kV verbinding Slotermeer

FIGuuR 29. 50 kv-deelnet hoogte Kadijk

– Schipluidenlaan is opgelost door inzet van het nieuwbouw
station Nieuwemeer. Om de potentiële capaciteitsknelpunten
50 kV verbindingen Hemweg – Basisweg te voorkomen wordt
de toekomstige belasting op de stations IJpolder en Ruigoord
verdeeld. Met het stichten van het 50 kV station Ruigoord in
2006 zijn de potentiële capaciteitsknelpunten in het hoog
scenario bij de stations Basisweg en IJpolder opgeheven.

3.4.2.3.15 Beschrijving 50 kV-deelnet Noord Papaverweg
De volgende twee 50/10 kV stations worden in dit deelnet
gevoed vanuit het 150/50/10 kV station Noord Papaverweg:
• Vliegenbos;
• Uilenburg 2.

Knelpunten en oplossingen
FIGuuR 29. 50 kv-deelnet noord Papaverweg

Station Uilenburg 1 onvoldoende capaciteit
Vanaf 2007 zou het bedrijfszeker stationsvermogen van het
50/10 kV station Uilenburg 1 worden overschreden. Door de
bedrijfsvoeringsituatie van Uilenburg 1 en 2 te wijzigen is dit
knelpunt in 2007 opgeheven.

Station Hoogte Kadijk onvoldoende capaciteit
Vanaf 2011 kan het bedrijfszeker stationsvermogen van het
station Hoogte Kadijk worden overschreden. Dit knelpunt
word opgelost door het verschakelen van belasting naar het
nieuwbouw station Watergraafsmeer welke in 2009 is gereed.

3.4.2.3.17 Beschrijving 50 kV-deelnet Nieuwe Meer
De volgende twee 50/10 kV stations worden in dit deelnet
gevoed vanuit het 150/50/10kV station Nieuwe Meer:
• Karperweg;
• Schiphol Centrum.

Knelpunten en oplossingen

FIGuuR 30. 50 kv-deelnet nieuwe Meer

Station Uilenburg 2, station Noord Papaverweg onvoldoende
capaciteit
Vanaf 2008 is er een capaciteitstekort op het station Uilenburg 2 en vanaf 2010 op het station Noord Papaverweg. Door
de bedrijfsvoeringsituatie van Uilenburg 1 en 2 te wijzigen is
het knelpunt van Uilenburg 2 in 2007 opgeheven. Het knelpunt van Noord Papaverweg wordt opgelost door het verschakelen van belasting naar andere stations en het bouwen van
station Watergraafsmeer dat naar verwachting in 2009 gereed
zal zijn.

Knelpunten en oplossingen

3.4.2.3.16 Beschrijving 50 kV-deelnet Hoogte Kadijk

In dit deelnet zijn in deze planperiode geen knelpunten.

De volgende 50/10 kV stations worden in dit deelnet gevoed
vanuit het 150/50/10kV station Hoogte Kadijk:

3.4.2.3.18 Beschrijving 50 kV-deelnet Zorgvlied

• Frederiksplein;

De volgende 50/10 kV stations worden in dit deelnet gevoed

• Rhijnspoor;

vanuit het 150/50/10kV station Zorgvlied:

• Uilenburg 1.

• Karperweg.
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FIGuuR 31. 50 kv-deelnet Zorgvlied

naar Waddinxveen en het leggen van een nieuwe 50 kV
verbinding van Alphen West naar Waddinxveen.
d. Leggen van een nieuwe 50 kV verbinding van Alphen West
naar Zevenhuizen en het plaatsen van een nieuwe 50/10 kV
transformator in Zevenhuizen.
De belangrijkste wijzigingen die de afgelopen twee kalenderjaren plaats hebben gevonden zijn:
ad a) In het activiteitenplan 2008 zijn plannen opgenomen
voor het oplossen van de capaciteitsknelpunten van het
50 kV-deelnet Leiden – Rijksuniversiteit.
ad b) In het activiteitenplan 2008 zijn plannen opgenomen

Knelpunten en oplossingen

voor het verzwaren van de 10 kV transformatorvelden

Station Zorgvlied onvoldoende capaciteit

station Sassenheim.

Vanaf 2007 wordt het bedrijfszeker stationsvermogen van het
station Zorgvlied 2 overschreden. In 2011 wordt het bedrijfszeker stationsvermogen van station Zorgvlied 1 overschreden.
Door een deel van de belastinggroei van Zorgvlied vanuit sta-

ad c) Het opheffen van de capaciteitsknelpunten van in het
50 kV-deelnet Alphen West – Waddinxveen is in 2007
afgerond.
ad d) Het opheffen van de capaciteitsknelpunten van in het

tion Karperweg te voeden worden de capaciteitsknelpunten

50 kV-deelnet Alphen West – Zevenhuizen is in 2007

voor de korte termijn opgelost. Voor de lange termijn biedt

afgerond.

het stichten van een nieuw station in de Zuidas dat gevoed
zal worden vanuit station Nieuwemeer een oplossing.

3.4.2.4.1 Beschrijving 50 kV-deelnet Leiden
De regio Leiden wordt gevoed vanuit het 150/50/10 kV station

3.4.2.4 Zuid Holland

Leiden. Vanuit dit station worden volgende zeven 50 kV stati-

In het Kwaliteits- en Capaciteitsplan Elektriciteit 2006-2012

ons gevoed:

waren in het hoogspanningsnet van Zuid-Holland de volgende

• Leiden Noord;

wijzigingen voorzien voor de jaren 2006 en 2007:

• Leiden Zuid West;

a. Leggen van een nieuwe 50 kV verbinding Leiden – Rijks-

• Leiderdorp;

universiteit. Omleggen van de drie verbindingen vanuit

• Leimuiden;

Leiden naar de Rijksuniversiteit en aansluiten op de 50 kV

• Rijnsburg;

installatie.

• Rijksuniversiteit;

b. Verzwaren 10 kV transformatorvelden station Sassenheim.
c. Parallel nemen van de twee verbindingen van Alphen West

FIGuuR 32. 50 kv-deelnet leiden
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• Wassenaar.

Knelpunten en oplossingen

het verschakelen van vermogen op 10 kV niveau naar omlig-

Verbinding Leiden – Leiderdorp

gende stations wordt dit knelpunt opgeheven.

Vanaf 2007 kan de verbinding Leiden – Leiderdorp 1 of 2
worden overbelast bij uitval van de andere verbinding. Deze

Station Leiden onvoldoende capaciteit.

geringe overbelasting wordt opgelost door verschakeling van

Vanaf 2009 kan het bedrijfszeker stationsvermogen op 50 kV

vermogen van Leiderdorp naar Leiden Noord.

niveau in station Leiden worden overschreden. Een oplossing
hiervoor is het vergroten van de 150/50 kV transformatiever-

Capaciteitsknelpunten en verbindingen.50 kV-deelnet

mogen. In overleg met TenneT zal dit knelpunt worden opge-

Vanaf 2007 kan de 50 kV verbinding Leiden – Rijksuniversiteit

lost.

worden overbelast bij enkelvoudige storing. Vanaf 2008 kan
het bedrijfszeker stationvermogen op 10 kV niveau in station

3.4.2.4.2 Beschrijving 50 kV-deelnet Sassenheim

Rijksuniversiteit worden overschreden. Bovenstaande knel-

De regio Sassenheim wordt gevoed vanuit het 150/50/10 kV

punten worden opgelost door het realiseren van een nieuw

station Sassenheim. Vanuit dit station worden volgende vijf

50 kV schakelveld in het station Leiden en het aanleggen van

50 kV stations gevoed:

een nieuwe 50 kV verbinding Leiden – Rijksuniversiteit. Het

• Lisse;

aanpassen van de bedrijfsvoering van het 50 kV-deelnet Leiden

• Hillegom;

– Rijksuniversiteit – Wassenaar en het uit- breiden van het

• Noordwijk;

transformatievermogen in Rijksuniversiteit.

• Katwijk;
• ESTEC.

Station Leimuiden onvoldoende capaciteit.
Vanaf 2007 kan het bedrijfszeker stationsvermogen op 10 kV

Knelpunten en oplossingen

niveau in station Leimuiden worden overschreden. Dit knel-

Station Noordwijk onvoldoende capaciteit

punt wordt opgelost door het plaatsen van een extra 10 kV

Vanaf 2007 kan het bedrijfszeker stationsvermogen op 10 kV

installatie in station Leiden Noord die voor ontlasting van de

niveau in station Noordwijk worden overschreden. Dit knel-

stations in de buurt kan zorgen.

punt wordt opgelost door het verschakelen van vermogen
naar station Katwijk.

Station Leiderdorp onvoldoende capaciteit.
Vanaf 2007 kan het bedrijfszeker stationsvermogen op 10 kV

Station Sassenheim onvoldoende capaciteit

niveau in het station Leiderdorp worden overschreden. Door

Vanaf 2007 kan het bedrijfszeker stationsvermogen op 10 kV

FIGuuR 33. 50 kv-deelnet Sassenheim
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niveau van het 150/50/10 kV station Sassenheim worden over-

uitgesteld tot 2010. Door de onvoorspelbaarheid van de belas-

schreden. Door het verzwaren van de 10 kV transformatorvel-

tinggroei (door tuinbouwgebied) op station Zevenhuizen

den wordt het knelpunt opgeheven.

wordt deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten gehouden.
In samenwerking met Eneco wordt verder gezocht naar op-

3.4.2.4.3 Beschrijving 50 kV-deelnet Alphen West

lossingen om na 2010 de belastinggroei op te kunnen vangen.

De regio Alphen wordt gevoed vanuit het 150/50/10 kV station
Alphen West. Vanuit dit station worden volgende vijf 50 kV

Station Alphen Centrum onvoldoende capaciteit.

stations gevoed:

Vanaf 2009 kan het bedrijfszeker stationsvermogen op 10 kV

• Zoeterwoude;

niveau in station Alphen Centrum worden overschreden. Dit

• Nieuwkoop;

knelpunt kan door middel van het verschakelen van 10 kV

• Alphen Centrum;

belasting worden opgelost.

• Waddinxveen;
• Zevenhuizen.

Station Alphen West onvoldoende capaciteit.
Vanaf 2008 kan het bedrijfszeker stationsvermogen op 10 kV

Knelpunten en oplossingen

niveau in station Alphen West worden overschreden. Dit

Station Zevenhuizen onvoldoende capaciteit.

knelpunt kan worden opgelost door de stroomtransformato-

Vanaf 2008 kan het bedrijfszeker stationsvermogen op 10 kV

ren in de velden van de transformatoren te vervangen. Door

niveau in station Zevenhuizen worden overschreden. Oplos-

vervanging van deze stroomtransformatoren stijgt het be-

sing is het bedrijfszeker stationsvermogen te verhogen door

drijfszeker stationsvermogen waardoor de capaciteitsknel-

het geforceerd koelen van de twee transformatoren, hierdoor

punten gedurende de planperiode worden opgeheven.

is de overschrijding van het bedrijfszeker stationsvermogen

FIGuuR 34. 50 kv-deelnet Alphen West
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Station Alphen West 50 kV onvoldoende capaciteit.

station Heemstede. Dit station wordt gevoed vanuit het 150

Vanaf 2009 kan het bedrijfszeker stationsvermogen op 50 kV

kV station Haarlemmermeer. Zodra de belasting overgescha-

niveau in station Alphen West worden overschreden. Een op-

keld is via de 10 kV is het knelpunt opgeheven.

lossing hiervoor is het vergroten van de 150/50 kV transformatievermogen. Een andere mogelijkheid is het verschakelen

Station Haarlem Zuid onvoldoende kwaliteit

van de belasting van het 50 kV station Zoeterwoude naar het

Het 50/6 kV station Haarlem Zuid wordt in 2008 uit bedrijf

150 kV station Leiden. Omdat de 150 kV in Alphen West en

genomen omdat het niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen.

Leiden onder het beheer van Tennet vallen, wordt met deze

Hiervoor wordt door Continuon en ENECO in Heemstede een

netbeheerder hierover verder afgestemd.

nieuw 50/10 kV station in bedrijf genomen zodat belasting
van Haarlem Zuid naar het nieuwe station kan worden over-

3.4.3 Knelpunten en oplossingsrichtingen met
aangrenzende netbeheerders

geheveld. Het station Haarlem Zuid wordt vervolgens geamoveerd.

Station Schenkenschans onvoldoende capaciteit
Vanaf 2008 kan het bedrijfszeker stationsvermogen van het

Koppelpunten Noord Holland onvoldoende capaciteit

110/10 kV station Schenkenschans worden overschreden. De

Medio 2006 is het 380 kV-station Oostzaan met drie 380/150

overschrijding is toe te schrijven aan de ontwikkeling van

kV-transformatoren en het 380 kV-station Beverwijk met één

woningbouw. Essent zal dit knelpunt oplossen door de trans-

transformator gerealiseerd. Het 380 kV-station Oostzaan is

formatiecapaciteit te vergroten.

via twee circuits verbonden met het landelijk 380 kV-net.
In het basisscenario wordt vanaf 2011 niet meer voldaan aan

Station Eibergen onvoldoende capaciteit

het criterium B indien beide 380 kV circuits naar Oostzaan

Het bedrijfszekere stationsvermogen van het 110/10 kV sta-

niet beschikbaar zijn. In het geval van onvoldoende inzet

tion Eibergen wordt licht overschreden. Deze overschrijding

van productie op Hemweg en Velsen, minder dan in het basis-

is toe te schrijven aan autonome belastinggroei. Dit station

scenario is aangenomen, vinden er aanzienlijke vermogen-

wordt gevoed vanuit het 110 kV net van Essent Netbeheer.

transporten plaats via de 150 kV noord- en zuidtak in Noord

Voor de korte termijn wordt dit knelpunt opgelost door het

Holland, wat gepaard zal gaan met ontoelaatbare spannings-

verschakelen van belasting naar het 150/10 kV-station Borculo

dalingen. Het knelpunt wordt opgelost door beperkingen op

en/of naar het 150/10 kV-station Winterswijk. Daarnaast zal

te leggen aan het onderhoud van de 380 kV- verbindingen

voor de lange termijn het vergroten van de transformator-

vanaf Oostzaan of inzetverplichtingen van productievermo-

capaciteit in Eibergen een oplossing bieden. Hierover wordt

gen op de locatie Hemweg en/of Velsen. Een structurele oplos-

met Essent Netbeheer afgestemd.

sing voor dit knelpunt is de aanleg van een 380 kV-verbinding
van Beverwijk naar Bleiswijk. Voor dit project is TenneT in

Koppelpunten FGU-net onvoldoende capaciteit

samenwerking met Continuon gestart met de voorbereidin-

In het basisscenario wordt in 2007 op de koppeling met TenneT

gen. Mocht om economische of planologische redenen een

niet meer aan het criterium C voldaan. Dit criterium gaat uit

verbinding Beverwijk-Bleiswijk onhaalbaar blijken te zijn,

van het niet beschikbaar zijn van twee willekeurige productie-

dan moet hiervoor een alternatief worden ontwikkeld.

eenheden in het deelnet FGU, waarbij de enkelvoudige storingsreserve gewaarborgd blijft. Het criterium B, waar wordt

Koppelpunt Leiden onvoldoende capaciteit

uitgegaan van een enkelvoudige storingsreserve bij het voor

In 2009 wordt het bedrijfszeker stationsvermogen van de aan-

onderhoud niet beschikbaar zijn van een netcomponent,

koppeling met TenneT overschreden. Een oplossing hiervoor

wordt in het basisscenario in 2007 licht overschreden. Dit

is het vergroten van de 150/50 kV transformatievermogen. In

knelpunt kan de eerste jaren nog worden opgelost door het

overleg met TenneT en in relatie met het capaciteitsknelpunt

onderhoud op momenten uit te voeren als de belasting lager

in Alphen West zal dit knelpunt worden opgelost.

is of door verplichte inzet van productie-eenheden. De effecten
van een mogelijke komst van een grootschalige productie-

Koppelpunt Alphen West onvoldoende capaciteit

eenheid in Lelystad (150 kV) zal nader worden onderzocht.

Vanaf 2009 wordt het bedrijfszeker stationsvermogen op 50

Een gekozen oplossingsrichting is om een nieuw koppelpunt

kV niveau in station Alphen West overschreden. Een oplos-

Breukelen met één transformator te bouwen.

sing hiervoor is het vergroten van de 150/50 kV transformatievermogen. Een andere mogelijkheid is het verschakelen

Station Schalkwijk onvoldoende capaciteit

van de belasting van het 50 kV station Zoeterwoude naar het

In 2007 wordt het bedrijfszeker stationsvermogen in station

150 kV station Leiden. Omdat de 150 kV in Alphen West en

Schalkwijk (voedingspunt voor ENECO) overschreden. Een

Leiden onder het beheer van Tennet vallen, wordt met deze

gezamenlijk onderzoek van Continuon en ENECO naar de

netbeheerder hierover verder afgestemd.

mogelijkheid om de 6 kV voeding van regio Heemstede over
te zetten op 10 kV heeft geleid tot het nieuwbouw 50/10 kV
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4. Kwaliteitsbeheerssysteem (KBS)
4.1 KWAlITeITSBoRGInG

Volgens IEC-norm 60505 (2004) is veroudering te zien als de

Continuon heeft maatregelen genomen om te voldoen aan

drijfsmiddelen voor een bepaalde functie. Deze verslechte-

eisen van een kwaliteitssysteem voor een betrouwbaar trans-

ring is af te leiden uit een met de tijd oplopende faalkans

port van energie en beschikt over een gecertificeerd ISO 9001

(badkuipkromme). De definitie geeft in zoverre houvast dat

kwaliteitssysteem. Het Kwaliteit Management Systeem (KMS)

door het vastleggen en analyseren van het falen van compo-

is na de integratie van Continuon en Nuon Assetmanagement

nenten binnen een zekere populatie het mogelijk moet zijn

geïntegreerd tot één systeem dat vervolgens geaudit is door

om een toename van falen met oplopende leeftijd vast te stel-

KIWA. Deze audit wordt jaarlijks uitgevoerd. Het nieuwe

len is. Idealiter geeft een dergelijke analyse ook houvast voor

geïntegreerde Kwaliteit Management Systeem heeft de audit

het vaststellen van het betrouwbaarheidsniveau dat geëist

goed doorstaan.

moet worden voor de nieuwe componenten die de oude even-

onomkeerbare verslechtering van de geschiktheid van be-

tueel gaan vervangen. Er loopt al enkele jaren een promotieIn 2006 heeft de DTe een audit gehouden op het Kwaliteits- en

onderzoek op de TU Delft om te bezien of een dergelijke

capaciteitsdocument van de netbeheerders. Continuon heeft

theoretische benadering tot een praktische aanvulling op de

de audit goed doorstaan.

overige technieken kan leiden, zodat assetmanagers meer
gefundeerd beslissingen over het toekomstige vervangings-

4.2 WeRKen AAn PAS 55 ceRTIFIceRInG

beleid kunnen nemen. Het risico-aspect in deze bestaat uit

In aanvulling op het ISO 9001 kwaliteitssysteem onderzoekt

• onderscheid maken tussen de effecten van verschillende

Continuon de mogelijkheden om het PAS 55 (Publicity Available

drie delen:
niveau’s van falen;

Specification) te hanteren. Het PAS 55 is een publiek beschik-

• de bijbehorende kansen bepalen én

bare norm die handvatten aanreikt voor optimaal management

• het extrapoleren naar de toekomst.

van fysieke assets en infrastructuur, waarbij het accent ligt

Dit voorbeeld is één van de vele waar een risicomanagement

op risicomanagement.

benadering wordt toegepast op beleidsvraagstukken en bijbehorende analyses.

4.3 IMPleMenTATIe RISIcoMAnAGeMenT
4.3.1 Traditioneel risico-management: drie
benaderingen

4.3.3 nieuwe integrale risicobenadering: het in balans
brengen van risico’s
Sinds het vorige KCD is binnen Continuon parallel aan het

Continuon gebruikt risicomanagement voor investeringsplan-

traditioneel analyseren op basis van risico’s, het besturen

nen en andere analyses. Risicomanagement binnen Continu-

vanuit een gebalanceerd inventariseren en ordenen van

on bestaat uit het in balans brengen van risico’s en geven van

risico’s verder ontwikkeld. Dit risicomanagement vergt het

prioriteit aan risicoreducerende maatregelen. In onderstaande

implementeren van een framewerk van bedrijfs- en beleids-

tekst wordt ingegaan op analyse op basis van risico’s.

doelstellingen zodat management en medewerkers houvast
geboden krijgen bij het verzamelen van de mogelijke risico’s

4.3.2 vervangingsstrategie oude bedrijfsmiddelen
door kwaliteitsanalyse op basis van risico’s

en bij het bepalen van de ernst van de aangetroffen risico’s.

Één van de vraagstukken voor assetmanagers is hoe om te

een integrale benadering en ordening van de risico’s te ko-

gaan met oude bedrijfsmiddelen. Met name de vraag wat de

men. Het door Continuon gehanteerde framewerk wordt in

restlevensduur van die assets is en hoe een eventuele vervan-

het navolgende nader toegelicht.

Zonder een dergelijk framewerk is het niet mogelijk om tot

gingsstrategie geoptimaliseerd kan worden. Er staan de assetmanager een aantal technieken ter beschikking om technische

4.3.4 ontwikkeling waardenmodel

informatie over bepaalde aspecten van de conditie van bedrijfs-

Vanuit het boven beschreven besef is er binnen Continuon

middelen te achterhalen. Te denken valt aan gegevens die

een zogenaamd waardenmodel ontwikkeld, waarbij de voor

verzameld worden door inspecties, diagnostische technieken

Continuon belangrijke bedrijfswaardes expliciet benoemd

en monitoring, gegevens die verkregen worden uit het onder-

zijn. De voor Continuon belangrijke bedrijfswaarden zijn:

houd en revisie, gegevens die gewonnen kunnen worden door

Kwaliteit, Klantenservice, Imago, Financieel, Veiligheid en

fysiek onderzoek (post mortem analyses, destructief onderzoek,

Duurzaamheid. Opgemerkt wordt dat bij het te leveren pro-

testen). Een techniek, die aansluit op officiële definities voor

duct onderscheid is gemaakt tussen Kwaliteit (uitgedrukt in

veroudering, is die van de statistische analyse van het faal-

storingsverbruikminuten) en Klantenservice (uitgedrukt in

gedrag van een populatie van oude bedrijfsmiddelen.

mate van klant-ontevredenheid). Voorts is Imago gesplitst in
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negatieve berichtgeving in de pers en de mate van conflicten

In de effectmatrix is het bovenstaande samengevat en ziet

met autoriteiten. Gegeven de bedrijfswaarden, worden (moge-

men de waardengebieden, de indicatoren, de logaritmische

lijke) gebeurtenissen die de bedrijfswaarden in negatieve zin

indeling van de maatstaven en de onderlinge verhouding

beïnvloeden als risico’s gedefinieerd. Gebeurtenissen die geen

van de maatstaven. De volgende waardengebieden zijn in de

negatieve invloed op de benoemde bedrijfswaarden hebben,

effectmatrix opgenomen:

zijn derhalve niet als risico’s te kenmerken.

• Kwaliteit;
• Veiligheid;

Bij de bedrijfswaarden zijn zo goed mogelijk representatieve

• Klanten Service;

indicatoren gezocht, die een streefwaarde voor de organisatie

• Duurzaamheid;

vormen en tevens een toets voor de prestaties van de organi-

• Financieel;

satie als geheel zijn. Daarnaast is er per waardegebied een

• Imago.

indicator gezocht die per risico een maat voor de weging van

Zo kan een (mogelijke) incident voor elk van de hierboven

de risico-consequenties vormt. De indicatoren ten behoeve

genoemde waardengebieden het volgende scoren:

van de risicoweging zijn respectievelijk als volgt gedefini-

• Rampzalig;

eerd: storingsverbruikminuten (voor elektriciteit genormeerd

• Ernstig;

op 1.5*kW*minuten), uitgebreidheid van de klantenontevreden-

• Hevig;

heid, uitgebreidheid van de negatieve aandacht in de media,

• Matig;

de mate van conflict, de financiële tegenvaller, de mate van

• Klein.

letsel en de saneringskosten. Bij Duurzaamheid is gekozen
voor een maatstaf waarbij de kosten om het milieu te her-

Risicomatrix

stellen dan wel de schade te voorkomen of compenseren

Omdat de zwaarte van een risico een functie is van zowel het

doorslaggevend zijn. Als zodanig dragen dergelijke gebeur-

effect (de consequentie) als van de waarschijnlijkheid (de kans)

tenissen dus zowel een financieel als een milieurisico in

dat de gebeurtenis kan plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt

zich.

van een risicomatrix om de zwaarte van een risico te wegen.
De indicatie van de zwaarte is gekoppeld aan de wijze waarop

effectmatrix

de organisatie met het risico dient om te gaan:

De maatlatten zijn voor de bedrijfswaarden onderling zodanig

• de indicatie ZH (zeer hoog) betekent dat men onmiddellijk

ingericht dat de perceptie van een bepaald consequentieniveau

met maatregelen moet komen om het risico te reduceren;
• de indicatie H (hoog) betekent dat men volgens de gangbare

vergelijkbaar is tussen de verschillende bedrijfswaarden. Zo
is de weging “Hevig” voor een risico met milieuconsequenties

procedures maatregelen moet voorstellen om tot risicoreductie te komen;

te vergelijken met de weging “Hevig” voor de kwaliteit van de

• de indicatie M (middelmatig) betekent dat men in de

levering, voor de financiële consequenties of voor de veiligheidsconsequenties. Bij de onderlinge verhoudingen tussen

komende jaren mogelijk met maatregelen moet komen

de maatlatten heeft Continuon zich laten leiden door wat in

(het risico dus blijven monitoren);

de sector en aanverwante sectoren, in binnen- en buitenland,

• de indicaties L (laag) en N (nihil) betekenen dat er geen
verdere acties nodig zijn.

te doen gebruikelijk is.

TABel 8. Risicomatrix
omschrijving

Frequentie

effect

# per jaar

Klein

Matig

hevig

ernstig

Rampzalig

Permanent

>1000

M

H

ZH

ZH

ZH

Dagelijks

>100

L

M

H

ZH

ZH

Maandelijks

>10

L

M

H

ZH

ZH

Jaarlijks

>1

N

L

M

H

ZH

Geregeld

>0,1

N

L

M

H

ZH

Waarschijnlijk

>0,01

N

N

L

M

H

Mogelijk

>0,001

N

N

L

M

H

Onwaarschijnlijk

>0,0001

N

N

N

L

M

Vrijwel onmogelijk

<0,0001

N

N

N

L

M
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In de volgende figuur, de risicomatrix, zijn de logaritmische
indeling van de waarschijnlijkheden en de risicoperceptie
van de organisatie te zien. Zo wordt een risico met een effect
dat hevig scoort en jaarlijks kan optreden als matig gewogen.
Nationaal en internationaal is dit framewerk, de effectmatrix,
de risicomatrix en de risicoperceptie getoetst, en, getuige de
publicaties ter zake, met belangstelling ontvangen.

4.2.5 Uitrol risico management
In 2006 is daartoe binnen Assetmanagement als eerste voor
de hoogspanningsnetten (HS netten) risico management
systeem toegepast. Aan de hand van de risicoweging zijn
de maatregelen om de risico’s met een predikaat ZH en H
te reduceren opgenomen in het jaarplan 2007. Aldus zijn
de investeringsprojecten in de HS netten voor 2007 verder
expliciet benoemd op grond van een risicoweging en de
risicoreductie.
De opgedane ervaring heeft in 2007 geleid tot een verdere
uitrol voor de bedrijfsmiddelen die nodig zijn om invulling te
geven aan het framewerk voor de distributie van gas, middenen laagspanning. Tegelijkertijd met het implementeren van
risico management cyclus worden alle voorbereidingen getroffen om in 2008 de ISO certificatie te verbreden met een
PAS-55 certificatie.
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Bijlage 1 - Begrippenlijst
TenneT
De landelijk beheerder van het 220 kV en 380 kV-net

DTe
Directie Toezicht energie

ICT
Informatie- en communicatietechnologie

HS
Hoogspanning, het 150 en 110 kV net

TS
Tussenspanning, het 50 kV net

MS
Middenspanning, het 20, 10, 6 en 3 kV net

LS
Laagspanning, het 230/400 V net

n
De ongestoorde netsituatie met alle componenten in bedrijf

n-1
De netsituatie waarin een willekeurige netcomponent niet
beschikbaar is wegens onderhoud of storing

n-2
De netsituatie waarin tijdens onderhoud aan een willekeurige
component een andere eveneens willekeurige component
wegens storing is uitgevallen

Station
Een knooppunt waar van 150, 110 of 50 kV de spanning
naar 50 kV of lager wordt getransformeerd en via meerdere
verbindingen naar het onderliggende net de belasting wordt
verdeeld tot aan de aangeslotenen

Schakelstation/Regelstation
Een 10 of 20 kV knooppunt vanwaar de belasting weer
verdeeld wordt naar de onderliggende netten

Bedrijfszeker stationsvermogen
het stationsvermogen bij enkelvoudige storing

Verrebediening
Bediening van componenten in een verdeelstation vanuit het
centrale hoogspanningsbedrijfsvoeringscentrum

MainT
Onderhoudregistratiesysteem
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BIJLAGE 3 - NETKAART HOOGSPANNINGSNET GELDERLAND EN FLEVOLAND
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BIJLAGE 4 - NETKAART HOOGSPANNINGSNET NOORD HOLLAND
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BIjlAGe 5 - neTKAART hooGSPAnnInGSneT ZuId hollAnd
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BIjlAGe 6 - PRoceduRe cAPAcITeITSRAMInG
Ten gevolge van de samenvoeging van Assetmanagement en Continuon eind 2006 wordt het ramen van capaciteitsbehoefte door
het ‘nieuwe’ Continuon uitgevoerd. Het planningsproces dat de procedure omvat voor het ramen van capaciteitsbehoefte is reeds
ISO 9001 gecertificeerd.

FIGuuR 35. Procedure capaciteitsraming
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activiteitenplan

150
Activiteitenplan
akkoord?
Goedgekeurd
activiteitenplan
incl. budget
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ja
Contractmanagement

nee

Activiteiten in MPA
(netconsequenties
en klantvraag)

BIjlAGe 7 - PRoGnoSe BelASTInG, InvoedInG en uITWISSelInG PeR KnooPPunT FRIeSlAnd
TABel 9. Belastingprognose Friesland per knooppunt in MvA
Station

Spanning (kv)

cos(ϕ)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bergum I

10

0,98

30

30

31

31

31

31

31

31

Bergum II

10

0,97

33

33

33

34

34

34

34

34

Dokkum

10

0,99

35

35

35

35

36

36

36

36

Drachten I

10

0,97

49

50

51

52

54

55

56

57

Drachten II

10

0,90

14

14

14

14

15

15

15

15

Gorredijk

10

0,99

14

14

14

14

14

14

14

15

Heerenveen

10

0,96

34

35

37

38

39

39

40

41

Herbayum I

10

0,97

26

27

28

29

30

31

31

32

Herbayum II

10

0,98

15

22

22

22

22

22

23

23

Herbayum IV

20

0,97

15

15

15

15

15

15

15

15

Leeuwarden I

10

0,98

26

26

27

27

27

27

27

27

Leeuwarden II ( Essent )

10

0,96

47

47

47

47

47

47

48

48

Lemmer

10

0,98

31

33

33

33

33

34

34

34

Louwsmeer

20

0,95

17

17

17

17

17

17

17

17

Marnezijl 12

10

0,97

18

18

18

19

19

19

19

19

Marnezijl 11

10

0,98

16

16

17

17

17

18

18

18

Oosterwolde

10

0,97

25

26

26

26

26

27

27

27

Oudehaske 11 + 21

10

0,97

30

30

31

31

31

31

32

32

Rauwerd

10

0,98

11

11

11

11

11

11

11

11

Schenkenschans (Essent)

10

0,90

42

42

42

42

43

43

43

43

Sneek

10

0,92

37

37

38

39

39

40

40

40

Wolvega

10

0,99

23

23

23

24

24

24

24

25
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BIjlAGe 8 - PRoGnoSe BelASTInG, InvoedInG en uITWISSelInG PeR KnooPPunT GeldeRlAnd en
FlevolAnd
TABel 10. Belastingprognose Gelderland en Flevoland per knooppunt in MvA - deel 1/2
Station

Spanning (kv)

cos(ϕ)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Angerlo

10

0,96

25

25

30

30

30

36

36

36

doetinchem 50 kv

50

0,98

25

25

30

30

30

35

35

35

Doetinchem II

10

0,98

34

34

35

35

35

36

36

36

Doetinchem III

10

0,91

61

62

62

62

62

63

63

63

doetinchem 150kv

150

0,89

111

112

117

118

119

124

124

125

Anklaar

10

0,91

25

27

30

32

34

34

35

36

Apeldoorn 50kv (Anklaar)

50

0,94

24

26

28

31

32

33

34

34

Apeldoorn 1

10

0,90

47

49

50

51

52

52

52

52

Apeldoorn 2

10

0,93

61

63

63

64

64

64

64

65

Apeldoorn 150kv

150

0,89

135

140

144

148

150

151

152

154

Arnhem

10

0,90

55

58

60

62

64

65

66

67

Borculo

10

0,94

23

24

24

24

24

24

24

24

Bemmel

10

0,96

28

28

29

30

30

31

31

31

Dukenburg

10

0,97

22

23

23

24

24

24

24

24

St. Annamolen

10

0,93

31

31

31

31

31

31

32

32

Winselingseweg B

10

0,91

53

54

54

54

55

55

55

55

Winselingseweg C

10

0,86

29

29

29

29

30

30

30

30

Winselingseweg D

10

0,96

21

21

21

21

21

22

22

22

nijmegen 50kv (Bemmel/dukenburg/
Sint Annamolen/Winselingseweg)

50

0,91

206

209

211

213

214

216

217

219

Culemborg I

10

0,97

34

34

34

35

36

36

37

38

Culemborg II

10

0,98

13

15

15

16

16

16

16

16

Tiel 50kv (culemborg)

50

0,93

49

51

52

53

54

54

55

56

Tiel I

10

0,92

35

38

38

38

39

39

39

39

Tiel II

10

0,92

35

37

38

40

41

42

43

44

Tiel 150kv

150

0,91

113

120

122

125

127

129

131

132

Dale

10

0,94

49

50

50

50

50

50

51

51

Dodewaard

10

0,96

33

34

34

34

35

35

35

36

Druten

10

0,89

27

28

28

28

29

29

29

29

Ede 1

10

0,98

40

41

41

41

42

42

42

43

Ede 2

10

0,96

35

38

39

41

42

44

46

47

Frankeneng

10

0,92

23

25

26

27

27

28

28

29

Barneveld

10

0,96

35

36

36

37

37

37

37

38

ede 50kv (Frankeneng/Barneveld)

50

0,95

57

60

61

62

63

64

65

65

ede 150kv

150

0,91

128

134

137

140

142

145

147

150

Wageningen

10

0,94

25

26

26

27

27

27

27

27

dodewaard 50kv (Wageningen)

50

0,93

25

26

26

27

27

27

27

27

Platvoet

10

0,91

6

6

6

6

6

6

6

6

Eerbeek

10

0,94

52

53

54

54

55

55

55

55
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TABel 10. Belastingprognose Gelderland en Flevoland per knooppunt in MvA - deel 2/2
Station

Spanning (kv)

cos(ϕ)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Eibergen

10

0,91

25

25

25

25

25

25

25

26

Elst

10

0,97

73

75

78

80

82

84

86

87

Harselaar

10

0,94

36

36

37

38

38

39

39

39

Hattem

10

0,95

55

57

58

58

59

60

61

62

Kattenberg

10

0,95

31

31

31

31

31

31

31

31

Oosterbeek

10

0,98

16

16

16

17

17

17

17

17

Presikhaaf I

10

0,93

27

28

28

28

29

29

29

29

Presikhaaf II

10

0,98

26

27

29

30

31

31

32

32

Kattenberg 50kv (oosterbeek/KeMA/
Presikhaaf)

50

0,93

91

93

94

95

97

98

98

99

Lochem

10

0,92

30

30

30

30

30

30

31

31

Nijkerk 1

10

0,90

26

27

27

27

28

28

28

28

Nijkerk 2

10

0,97

28

28

29

29

29

30

30

30

Nunspeet 1

10

0,95

27

27

27

27

28

28

28

28

Nunspeet 2

10

0,97

23

24

24

25

26

26

27

28

harderwijk 50kv (nijkerk/nunspeet)

50

0,89

103

105

106

108

109

110

111

112

Harderwijk 1

10

0,91

37

38

39

41

42

43

43

44

Harderwijk 2

10

0,96

68

71

74

75

76

76

77

78

harderwijk 150kv

150

0,90

213

218

224

229

231

234

237

239

Renkum Nuon

10

0,97

31

33

34

35

35

35

35

35

Renkum

10

0,83

101

102

102

102

103

103

104

104

Teersdijk I

10

0,92

39

39

40

40

41

41

42

42

Teersdijk II

10

0,92

54

54

55

56

57

57

58

58

Ulft

10

0,93

48

48

48

49

49

49

49

49

Vaassen

10

0,95

32

33

34

34

35

35

36

36

Winterswijk

10

0,94

41

41

42

42

42

42

43

43

Woudhuis

10

0,98

41

47

48

49

50

51

52

52

Zaltbommel I

10

0,97

54

55

55

55

56

56

56

56

Zaltbommel II

10

0,97

67

67

68

69

70

70

71

72

Zevenaar I

10

0,95

58

58

59

59

59

60

60

60

Zevenaar II

10

0,99

28

29

30

31

32

33

34

35

Zutphen I

10

0,95

39

39

39

39

39

39

39

40

Zutphen II

10

1,00

28

28

28

28

28

28

28

29

Almere

10

0,99

60

62

65

68

71

74

77

80

De Vaart

10

0,96

57

61

63

64

66

67

68

69

Dronten 10 kV

10

1,00

39

40

41

42

43

44

45

46

Lelystad

10

0,96

17

17

18

18

19

19

21

22

Pampus

10

0,99

36

40

43

46

48

50

52

54

Zeewolde 10 kV

10

0,98

31

32

34

35

37

38

39

40

Zuiderveld

10

0,97

56

58

61

64

66

68

70

71
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BIjlAGe 9 - PRoGnoSe BelASTInG, InvoedInG en uITWISSelInG PeR KnooPPunT nooRd hollAnd
TABel 11. Belastingprognose noord holland per knooppunt in MvA - deel 1/3
Station

Spanning (kv)

cos(ϕ)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Basisweg

10

0,91

39

42

44

46

48

50

52

52

Marnixstraat 1

10

0,95

50

51

52

53

53

54

54

54

Marnixstraat 2

10

0,94

18

20

20

20

20

20

20

20

Westhaven

10

0,95

53

53

54

54

55

55

55

56

Ypolder

10

0,85

14

17

18

19

19

20

21

21

hemweg cZ-B 150kv

150

0,93

152

160

163

167

170

173

175

176

Schipluidenlaan

10

0,71

56

57

57

58

58

59

60

60

Slotermeer

10

0,95

46

47

48

49

51

51

52

52

Westzaanstraat

10

0,94

56

59

64

66

68

69

70

70

Zaandam Noord

10

0,92

39

45

45

46

46

46

46

46

Zaandam West

10

0,90

46

47

48

51

52

53

53

53

hemweg cZ-A 150kv

150

0,86

231

241

247

254

257

261

262

263

Zorgvlied 1

10

0,88

55

58

61

65

68

70

70

71

Zorgvlied 2

10

0,88

33

52

67

67

67

67

67

67

Zorgvlied 150kv

150

0,90

87

109

127

130

134

136

136

136

Noord Papaverweg

10

0,95

50

56

58

61

63

67

69

70

Uilenburg 2

10

0,89

21

27

30

29

31

31

31

31

Vliegenbos

10

0,91

32

34

35

36

37

39

40

40

noord Klaprozenweg 150kv

150

0,91

105

120

125

128

133

140

143

144

Karperweg

10

0,96

43

43

43

43

43

44

44

44

Nieuwe Meer

10

0,98

19

23

26

30

33

35

36

36

nieuwe Meer 150kv

150

0,99

96

102

107

111

119

121

123

123

Bijlmer Zuid

150

0,97

66

80

89

91

92

93

93

93

Bijlmer noord

150

0,94

42

53

62

69

69

70

70

70

venserweg

150

0,95

39

41

44

45

46

47

47

47

Watergraafsmeer

150

0,95

29

29

30

30

31

31

31

Frederiksplein

10

0,91

43

47

47

43

50

50

50

50

Rhijnspoor

10

0,95

44

45

46

48

48

49

50

50

Uilenburg 1

10

0,90

24

31

31

24

29

29

29

29

Hoogte Kadijk 2

10

0,98

16

13

16

19

23

26

27

28

Hoogte Kadijk 1

10

0,95

55

43

43

44

45

47

47

47

hoogte Kadijk 150kv

150

0,90

185

180

185

180

197

203

206

207

Aalsmeer Bloemenveiling

10

0,91

25

26

26

26

26

27

27

27

Amstelveen Bolwerk

10

0,94

49

50

50

51

51

52

52

52

Duivendrecht

10

0,99

17

17

17

17

18

18

18

18

Uithoorn

10

0,96

29

30

30

30

30

31

31

31

Schiphol Oost

10

0,95

53

60

64

66

68

69

71

73

Amstelveen

10

0,97

38

40

40

40

41

41

41

41

Amstelveen 150kv

150

0,92

219

229

236

240

243

245

247

251
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TABel 11. Belastingprognose noord holland per knooppunt in MvA - deel 2/3
Station

Spanning (kv)

cos(ϕ)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Texel

10

1,00

15

15

15

15

15

15

15

16

Den Helder Vogelwijk

10

0,95

16

17

17

17

17

17

17

18

Den Helder De Schooten

10

0,96

18

19

19

19

19

20

20

20

Schagen RL 50B

10

0,94

15

16

16

16

16

16

16

16

Ulkesluis

10

0,98

12

12

12

12

13

13

13

13

Anna Paulowna

10

0,98

18

19

19

19

19

20

20

20

Anna Paulowna 150kv

150

0,99

111

113

114

115

116

117

117

118

Haarlemmermeer

10

1,00

37

37

37

38

39

39

40

40

Heemstede (Eneco)

10

0

10

16

17

17

17

17

18

Hoofddorp

10

0,97

38

40

42

42

43

43

44

44

Nieuw Vennep

10

0,98

34

34

35

35

36

37

39

39

Rozenburg

10

0,95

43

44

46

47

47

48

49

50

haarlemmermeer 150kv

150

0,93

132

136

140

142

144

147

149

151

Hilversum Jonkerweg

10

0,97

30

30

30

30

31

31

31

31

Hilversum Raafstraat

10

0,89

24

25

25

25

26

26

26

26

Hilversum Noordbegraafplts

10

0,96

25

28

28

28

29

29

29

29

Hilversum Crailo

10

0,98

11

11

11

11

11

11

11

11

Weesp

10

0,96

31

32

33

34

35

35

36

37

Naarden

10

0,97

38

38

38

39

39

39

39

40

Huizen

10

0,98

31

31

32

32

32

33

33

34

s-Graveland

10

0,98

17

18

19

19

19

19

19

19

s-Graveland 150 kv

150

0,94

202

206

209

212

214

217

219

221

Hoogwoud

10

0,98

16

16

16

16

16

17

17

17

Oterleek

10

0,99

32

33

33

34

35

35

35

36

Schagen RL 50A

10

0,98

23

23

23

24

24

24

24

24

Alkmaar

10

0,97

41

42

42

42

42

43

43

43

Oudorp

10

0,97

47

51

53

54

55

56

56

57

Warmenhuizen

10

0,97

24

24

25

26

26

27

27

27

Heerhugowaard

10

0,97

47

48

50

51

51

52

53

53

Heiloo TR 1

10

0,98

23

24

25

25

25

25

25

26

oterleek 150kv

150

0,96

217

224

229

232

235

238

240

242

Medemblik

10

0,96

28

29

29

29

29

29

29

30

RS Wieringerwerf

10

0,96

10

10

10

10

10

10

10

10

Wervershoof

10

0,95

11

11

11

11

11

11

11

11

Westwoud

10

0,95

21

22

22

22

22

23

23

23

Enkhuizen

10

0,83

49

49

50

50

50

51

51

51

Hoorn Geldelozeweg

10

0,97

37

37

38

38

38

39

39

39

Hoorn Holenweg

10

0,98

36

37

37

38

38

38

38

38

Westwoud 150kv

150

0,97

152

154

155

156

157

158

159

160

Purmerend Schaepmanstraat

10

0,98

36

39

39

40

40

40

40

40

Purmerend Kwadijkerkoogweg

10

0,97

37

37

37

38

38

39

39

39
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TABel 11. Belastingprognose noord holland per knooppunt in MvA - deel 3/3
Station

Spanning (kv)

cos(ϕ)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Edam

10

0,97

40

41

41

42

42

42

42

42

Krommenie

10

0,95

37

37

38

40

40

41

41

41

Wormerveer

10

0,96

25

31

31

31

31

32

32

32

Zaandijk

10

0,89

25

25

25

25

26

26

26

26

Wijdewormer 150kv

150

0,95

168

177

179

181

183

184

185

185

Uitgeest

10

0,97

35

35

36

36

36

36

37

37

Beverwijk

10

0,95

26

27

28

29

29

29

30

30

IJmuiden

10

0,95

28

29

30

31

31

31

32

32

Haarlem Noord

6

0,95

27

27

28

29

30

30

30

31

Velsen

10

0,97

30

30

31

31

31

31

32

32

Heiloo TR 2

10

0,99

5

6

6

6

6

6

7

7

velsen

50

0,96

149

152

156

158

160

162

164

165

velsen

150

0,96

182

185

189

192

194

196

197

198

Waarderpolder

6

0,83

26

29

54

58

62

65

68

70

Overveen

10

0,98

48

49

50

51

52

52

52

53

Haarlem West

6

0,92

29

30

31

32

27

27

27

27

Haarlem Zuid

6

0,94

12

12

1

0

0

0

0

0

Schalkwijk

6

0,92

30

29

22

25

19

21

23

24

Ruigoord

10

0,95

17

21

24

26

28

30

32

32

Oorkondelaan

10

Vijfhuizen

10

0,98

32

37

39

41

29

31

32

33

vijfhuizen 150kv

150

0,94

171

179

188

197

179

185

190

195
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BIjlAGe 10 - PRoGnoSe BelASTInG, InvoedInG en uITWISSelInG PeR KnooPPunT ZuId hollAnd
TABel 12. Belastingprognose noord holland per knooppunt in MvA
Station

Spanning (kv)

cos(ϕ)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Alphen Centrum

10

0,98

41

43

44

45

46

46

47

47

Alphen West

10

0,96

35

37

39

41

41

41

41

41

Nieuwkoop

10

0,96

20

20

21

21

21

21

21

22

Waddinxveen (Eneco)

10

0,98

23

24

24

24

25

25

26

26

Zevenhuizen

10

0,98

49

62

69

76

77

77

78

78

Zoeterwoude

10

0,94

27

29

38

39

40

41

41

41

Alphen West

150

0,98

183

200

218

229

233

234

235

236

Leimuiden

10

0,98

25

26

26

26

27

27

27

27

LeidenZuidWest

10

0,97

35

36

36

37

37

37

38

38

Leiderdorp

10

0,96

23

23

23

23

23

23

23

23

LeidenNoord

10

0,96

49

49

50

50

51

51

52

52

Rijnsburg

10

0,93

26

26

27

27

27

27

27

28

Rijksuniversiteit

10

0,90

41

45

49

51

54

54

55

55

Wassenaar

10

0,97

21

22

22

22

22

22

22

22

leiden

150

0,85

201

207

212

216

220

221

222

223

Hillegom

10

0,94

18

18

18

19

19

19

19

19

Katwijk

10

0,95

31

31

35

36

36

36

36

37

Lisse

10

0,91

27

27

27

27

27

28

28

28

Noordwijk

10

0,96

22

22

23

23

23

23

23

23

Sassenheim

10

0,97

33

33

33

33

34

34

34

34

Sassenheim

150

0,97

128

129

133

135

135

136

136

137
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BIjlAGe 11 - ReGISTRATIe en oPloSSen vAn SToRInGen en ondeRBReKInGen
In onderstaand processchema zijn van links naar rechts drie datastromen herkenbaar, namelijk storingen laagspanning, middenspanning en hoogspanning. De meldingen worden respectievelijk gegenereerd door een telefonische storingsmelding van een
klant, een storingsmelding via het bedrijfsvoeringsysteem middenspanning of het bedrijfsvoeringsysteem hoogspanning.

FIGuuR 36.
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Toelichting
Wanneer er sprake is van een energieonderbreking vindt registratie plaats volgens het Nestor format en wordt de storing
automatisch gepubliceerd op internet. Indien er sprake is van
een storing zonder energieonderbreking en wordt voldaan
aan de Nestor-criteria vindt eveneens registratie in de Nestor
database plaats. Voor de criteria met betrekking tot registratie en berekening van de kwaliteitscijfers is de vigerende Nestor handleiding van toepassing. De activiteiten met betrekking tot storingen worden voor laag- en middenspanning
door Continuon uitbesteed aan de serviceprovider Nuon Netwerk Services, die op zijn beurt opdrachten verstrekt aan
Nuon Netcare en het Nuon Customer Care Center (CCC). In de
gestippelde kaders zijn de verschillende deelgebieden zichtbaar. De opdracht aan de serviceprovider wordt jaarlijks in de
vorm van een DVO/SLA verstrekt. Voor hoogspanning wordt
de storingsafhandeling uitgevoerd door het Bedrijfsvoeringcentrum (BC) onder directe verantwoordelijkheid van Continuon. Het proces van afhandelen en registreren van storingen is ISO gecertificeerd. De registratie van de storingen voor
LS en MS vindt plaats in KLAK, via de Exporttool Nestor wordt
de geselecteerde data naar de Nestor database gekopieerd. De
registratie van HS storingen wordt b door het BC van Continuon rechtstreeks in de Nestor database ingevoerd. Door
Nuon Netwerk Services wordt maandelijks gerapporteerd
over de performance van de LS-, MS – en HS netten.
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BIjlAGe 12 - MonIToRInGPRoceduRe
Het opstellen van onderhoudsplannen en beheerplannen tot activiteitenplannen komt tot stand volgens onderstaande procedure.
Continuon maakt bij het opstellen van deze plannen gebruik van productbeschrijvingen waarin de definities en levertermijnen
zijn vastgelegd.

FIGuuR 37. Monitoringsprocedure
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Contractmanagement

40
Inventariseren
beheer

BIjlAGe 13 - PRoceduRe BeheeR BedRIjFSMIddelenReGISTeR en WeRKuITvoeRInG
Continuon laat het proces met betrekking tot bedrijfsmiddelenregister (BMR)en KLIC-uitvoering onder haar regie uitvoeren door
een aantal gecertificeerde serviceproviders en door externen. Zie voor het globale proces het schema hieronder.

FIGuuR 38. Proces m.b.t. bedrijfsmiddelenregistratie
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Bedrijfsmiddelenregistratie
Het registeren van de bedrijfsmiddelen wordt geïnitieerd vanuit een aantal processen die bij de Service Providers van Continuon belegd zijn. De processen “Aanleg netten” en “Aanleg
aansluitingen” zijn de processen van waaruit de informatie
van de nieuwe netdelen en aansluitingen in het Geografisch
Informatie Systeem (GIS) terecht komen. Vanuit de processen
“Storingen” en “Onderhoud” worden eventueel netwijzigingen in het GIS doorgevoerd.

KLIC
Uitvoerders van werkzaamheden in of nabij delen van het net
worden als volgt geïnformeerd. De uitvoerder meldt zich bij
KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) en via stap 1
in bovenstaand processchema komt dit bij Nuon binnen. Dan
worden in stap 2 en 3 de gegevens uit GIS gehaald en aangeleverd aan de uitvoerder van de werkzaamheden. Afhankelijk
van de duur tussen aanvraag voor informatie en start van de
werkzaamheden door de uitvoerder, wordt door de uitvoerder via stap 4 doorgegeven op welke datum daadwerkelijk
gestart wordt met de werkzaamheden. Gecontroleerd wordt
of de ligginggegevens nog gewijzigd zijn en als dit het geval is
dan wordt de nieuwe informatie via de stappen 2 en 3 weer
toegestuurd.
Bij applicatieproblemen of uitbreiding van functionaliteit en
functioneel beheer van KLIC wordt dit uitgevoerd door de afdeling Continuon Informatie Voorziening CNI (stap 6).

Melding van beschadigingen
De meldingen van beschadigingen aan kabels en leidingen
door uitvoerders van werkzaamheden aan, in of nabij delen
van het net worden als volgt gestimuleerd. In het kader van
de nieuwe grondroerdersregeling heeft Continuon een informatiefolder ontwikkeld onder de naam “Voorkom storing &
schade”. Deze folder is beschikbaar voor uitvoerders van
graafwerkzaamheden en geeft aan wat de uitvoerder moet
doen indien hij een kabel of leiding geraakt heeft. Hierin
wordt ook aangegeven dat kleine graafschades onder bepaalde voorwaarden zullen niet worden verhaald op de veroorzaker. Daarnaast wordt ook algemene voorlichting gegeven aan
de uitvoerders.
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BIjlAGe 14 - leeSWIjZeR conFoRMITeIT MeT ReGelInG KWAlITeITSASPecTen neTBeheeR
eleKTRIcITeIT en GAS
Artikelen 10 en 11 vatten de eisen samen voor het kwaliteits- en capaciteitsdocument. Hieronder een uiteenzetting van deze artikelen, beknopte vertaling van eisen en een verwijzing naar desbetreffende paragrafen in het Kwaliteits- en capaciteitsdocument
Elektriciteit 2008-2014.

TABel 13. leeswijzer
Artikel

Tekst ministeriële regeling

Korte verklaring eisen

verwijzing in
Kcd_e_2008

In het kwaliteits- en capaciteitsdocument geeft de netbeheerder aan welke

Streefwaarden

Paragrafen

Artikel 10
1.

waarden hij nastreeft voor: de jaarlijkse uitvalduur; de gemiddelde onder-

2.1 en 2.2

brekingsduur; de onderbrekingsfrequentie.
2.

De netbeheerder, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Gaswet

Normen, richtlijnen en

geeft naast de waarden, bedoeld in het eerste lid, in het document aan welke

voorschriften

Paragraaf 3.4.1

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.
Artikel 11
a.

In het kwaliteits- en capaciteitsdocument neemt de netbeheerder op:
De resultaten van de raming van de totale behoefte aan capaciteit voor het

Belastingprognose

Paragraaf 3.2.3.2

transport van elektriciteit gespeciﬁceerd naar spanningsniveau of van gas

en bijlagen 7

gespeciﬁceerd naar drukniveau, bedoeld in artikel 14, eerste lid;

t/m 10

b.

De bestaande en te verwachten capaciteitsknelpunten;

Capaciteitsknelpunten

Paragraaf 3.4

c.

De wijze waarop hij voornemens is te voorzien in de totale behoefte aan

Oplossingsrichtingen

Paragraaf 3.4

capaciteit, bedoeld in artikel 14, eerste lid, en de wijze waarop hij daarbij
voornemens is de capaciteitsknelpunten op te lossen;
d.

e.

f.

Een afschrift van de procedure, bedoeld in artikel 14, tweede lid;

Procedure raming

Paragraaf 3.3.1

capaciteitsbehoefte

en bijlage 6
Paragraaf 2.3

De vastgestelde risico’s en een afschrift van de uitgevoerde risicoanalyse,

Risico inventarisatie

bedoeld in artikel 15, tweede lid;

en risico analyse

De maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging, bedoeld in artikel

Maatregelen onderhoud

Paragrafen 2.3.1,

15, derde lid;

en vervanging komende 15

2.3.2 en 2.4.2.1

jaar (m.u.v. eerste 5 jaar)
g.

h.

i.

Een afschrift van het investeringsplan, bedoeld in artikel 16, eerste lid,

Investeringsplan voor

Paragraaf 3.4 en

onderdeel a;

komende 5 jaar

bijlage 15
Paragraaf 2.4

Een afschrift van het onderhoudsplan, bedoeld in artikel 16, eerste lid,

Onderhoudsplan voor

onderdeel b;

komende 5 jaar

Een afschrift van het plan, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel c;

Registratie en oplossen

Bijlage 11

storingen
j.
k.

l.

Een afschrift van de monitoringprocedures, bedoeld in artikel 17;

Monitoringprocedure

Bijlage 12

Een beschrijving van de componenten van het net, een kwalitatieve

Kwaliteiten

Paragrafen 2.4.2.1

beoordeling daarvan en de wijzigingen daarin, bedoeld in artikel 17;

netcomponenten

t/m 2.4.2.3

Een afschrift van de procedure, bedoeld in artikel 18, tweede lid.

Procedure beheer

Bijlage 13

bedrijfsmiddelenregister

(ook 11)

en werkuitvoering
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