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Dit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument is  
opgesteld in een periode met onzekerheden  
over het toekomstige elektriciteitsproductiepark. 
Door de versnelde invoering van de Energiewende 
in Duitsland worden de consequenties van een 
duurzame elektriciteitsvoorziening zichtbaar en 
wordt duidelijk dat de inrichting van het productie-
landschap aan revisie toe is. Door de groei van 
duurzame bronnen (zon en wind) vervagen  
de klassieke rollen van basis-, midden- en 
pieklasteenheden en is de verwachting dat de 
behoefte aan flexibel productievermogen toeneemt. 
Probleem dat zich hierbij echter voordoet, is dat 
binnen het huidige marktmechanisme gesubsidieerde 
zon- en windenergie marktverstorend werkt en  
een druk op de elektriciteitsprijs zet. Daardoor is het 
voor leveranciers moeilijk om, zelfs voor investeringen 
in flexibel vermogen, een goede business case  
te ontwikkelen. 

Voor het productiepark in Nederland geldt verder 
dat er in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd is in 
nieuwe gas- en kolencentrales. Daardoor is er een 
overaanbod aan productievermogen ontstaan.  
Dit overaanbod is door de lage groei van het 
verbruik (als gevolg van de economische crisis) 
groter geworden dan eerder verwacht. Vanwege  
de huidige combinatie van hoge gasprijzen en 
relatief lage elektriciteitsprijzen bestaat het over-
aanbod aan productievermogen voornamelijk uit 
gasgestookte eenheden, die ook in internationaal 
perspectief moeilijke tijden doormaken. 

De daling in stroomprijzen die de laatste twee jaar is 
opgetreden, is voor een groot deel toe te schrijven 
aan het hoge aanbod van duurzaam zon- en wind-
vermogen in Duitsland. Door de invoering van  
de Energiewende is sinds 2011 de hoeveelheid 
zonvermogen in Duitsland explosief gestegen. 
Samen met het reeds aanwezige windvermogen 
heeft dit geleid tot een druk op de elektriciteitsprijs 
in Duitsland, met soms zelfs negatieve prijzen  
tot gevolg. Vanwege de interconnectie met 
Duitsland heeft dit ook de prijzen in Nederland 
onder druk gezet. 

Vanuit de maatschappelijke roep om meer te kunnen 
profiteren van de lage elektriciteitsprijzen in 
Duitsland is TenneT recent een onderzoek gestart 
naar de nut en noodzaak om naast de nieuwe 
verbinding tussen Doetinchem en Wesel (Duitsland) 
ook op de bestaande interconnector tussen 
Meeden en Diele (Duitsland) de importcapaciteit 
versneld uit te breiden. 

Uit de marktconsultatie die TenneT ter voorbereiding 
op dit KCD heeft uitgevoerd, is naar voren gekomen 
dat vrij algemeen wordt verwacht dat de huidige 
situatie van hoge gasprijzen en lage elektriciteits-
prijzen nog een aantal jaren aanhoudt. Dit toekomst- 
beeld heeft sommige producenten doen besluiten 
om recent opgeleverde eenheden tijdelijk stil te 
leggen. Uit de informatie die TenneT van producenten 
heeft ontvangen, blijkt verder dat ook steeds meer 
oude gas- en koleneenheden aangemeld worden 
voor conservering en sluiting. De voorziene sluiting 
van oude kolencentrales, zoals afgesproken in het 
SER Energieakkoord, leidt tot een verdere reductie 
van productievermogen maar laat de leverings-
zekerheid intact (Rapportage Monitoring 
Leveringszekerheid). 

Inleiding

01
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Vanuit het oogpunt van doelmatig netbeheer  
en maatschappelijke verantwoordelijkheid is het 
voor TenneT echter zaak om ook in dit KCD met 
bovenstaande onzekerheden rekening te houden.  
Om deze reden zijn specifiek de twee resterende 
grote netuitbreidingen in het noorden (Noord-West 
380 kV) en zuidwesten (Zuid-West 380 kV) van 
Nederland tegen het licht gehouden. Hieruit is  
naar voren gekomen dat:

• De voorziene sluiting van de kolencentrale op  
de locatie Borssele geen effect heeft op de  
Nut & Noodzaak van het project Zuid-West 380 kV. 
De Nut & Noodzaak van dit project is namelijk 
gebaseerd op de toegenomen vermogensafvoer 
vanuit Zeeland naar de ring vanwege de bouw 
van een centrale in Borssele. In 2011 was deze 
afvoer nog verder toegenomen dan eerder 
verwacht vanwege vraaguitval in Zeeland, als 
gevolg van het faillissement van  
twee energie-intensieve industrieën. Met de 
sluiting van de kolencentrale op Borssele zal  
de vermogensafvoer echter weer op het niveau 
uitkomen waarop de Nut & Noodzaak 
oorspronkelijk is vastgesteld. Voor de Nut & 
Noodzaak speelt verder mee dat transitstromen 
van en naar België zijn toegenomen en dat  
de Belgische TSO Elia maatregelen treft om de 
interconnectiecapaciteit op Zandvliet te vergroten. 
Tenslotte geldt dat Nut & Noodzaak nog steeds 
gebaseerd is op het niet-conform wet- en regel-
geving kunnen plegen van onderhoud, zoals ook 
in het KCD 2011 is vermeld. 

• De wijzigingen in voorzien productievermogen op 
de locatie Eemshaven en uitstel van de tweede 
kabelverbinding naar Noorwegen, herijking van 
het project Noord-West 380 kV noodzakelijk hebben  
gemaakt. Uit deze herijking is naar voren gekomen  
dat de volledige aanleg van de voorziene 380kV-
verbinding tussen Eemshaven-Oude Schip en 
Ens bij de voor dit KCD gekozen scenario’s op  
de korte tot middellange termijn mogelijk een te 
zware oplossing is. Een eerste analyse heeft laten 
zien dat een gefaseerde aanleg met een tussen-
stop in Vierverlaten ruimte biedt om alle thans 
geplande productie-uitbreidingen te faciliteren en  
om te kunnen reageren op nieuwe uitbreidingen in 
productievermogen wanneer deze zich aandienen.  
Verder onderzoek is echter noodzakelijk om alle 
technische en financiële details te kunnen uitwerken  
van eventuele gefaseerde aanleg en om inzichtelijk  
te maken wat de planologische mogelijkheden 
voor dit alternatief zijn. Dit mede in het licht van 
de in gang gezette ruimtelijke procedures.

Uit de eerste analyse mag niet geconcludeerd worden  
dat het project Noord-West 380kV in zijn huidige 
vorm niet nodig zal zijn binnen de zichtperiode van 
dit KCD. Verder onderzoek is nodig om helderheid 
te geven over de haalbaarheid van fasering binnen 
danwel buiten de zichtperiode van dit plan. 

Voor beide grote netuitbreidingen geldt, evenals 
voor alle andere uitbreidingsprojecten, dat TenneT 
voor iedere voorziene investering de relevante 
ontwikkelingen in belasting en productie, maar ook 
in netten van regionale netbedrijven en TSO’s van 
buurlanden blijft monitoren om indien noodzakelijk 
projecten bij te sturen. 

Met het afsluiten van het Energieakkoord is er  
een brede maatschappelijke basis gelegd voor  
de doelstellingen van windvermogen op land en  
op zee. Samen met de Structuurvisies voor Wind 
op land en op zee geeft dit inzicht in de gebieden 
waar grootschalige windparken gerealiseerd kunnen 
worden. Om deze ontwikkelingen tijdig te kunnen 
faciliteren is het, vanwege de lange realisatietijd van 
mogelijk noodzakelijke netverzwaringen, zaak dat 
TenneT snel duidelijkheid krijgt over de timing en  
de verdeling van de windparken over de 
verschillende locaties uit de Structuurvisies.

Een andere variabele waarmee TenneT in de 
netplanning steeds meer rekening moet houden, 
zijn transitstromen door het Nederlandse transport-
net. Illustratief in dit verband is de import-/ 
exportpositie van Noorwegen en Groot-Brittannië 
ten opzichte van Nederland. In het merendeel van 
de tijd vindt er synchrone import uit Noorwegen  
en export naar Groot-Brittannië plaats. Daarnaast 
wordt voor de toekomst verwacht dat de handels-
volumes tussen Frankrijk en Duitsland (en vice 
versa) gaan toenemen. Door de vermaasdheid  
en het karakter van het Europese elektriciteits-
transportnet zal een deel van deze vermogens-
stromen door het Nederlandse en Belgische net 
vloeien. Met de aanleg van de verbinding naar 
Denemarken zal Nederland zich nog verder 
ontwikkelen tot power-hub in Noordwest-Europa. 
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Samenvattend kan gesteld worden dat de transitie 
naar een duurzame elektriciteitsvoorziening in 
Europa momentum heeft gekregen. Nationale 
overheidsdoelstellingen inzake duurzame energie 
zijn met de afsluiting van het Energieakkoord voor 
de periode tot 2023 concreet geworden. Verdere 
ontwikkeling van een duurzame energievoorziening 
in Europa leidt waarschijnlijk tot grote internationale 
vermogenstransporten om regionale productie-
overschotten over Europa te kunnen verdelen.  
Bij het bereiken van de limieten van het huidige 
transportnet moet gekeken worden naar 
alternatieven zoals een overlay grid. 

De verdere ontwikkeling van een duurzame 
elektriciteitsvoorziening kent echter nog een aantal 
vrijheidsgraden, waarvoor nationaal en Europees 
overheidsbeleid noodzakelijk is om de koers te 
bepalen. Ervaringen van de laatste jaren hebben 
laten zien dat dit voor zowel overheid als markt-
partijen geen gemakkelijke opgave is en dat  
het daardoor voor TenneT, in haar faciliterende rol, 
complex is om een efficiënt en toekomstvast net  
te plannen. 

Verantwoording

Onderhavig Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 
(KCD) is opgesteld conform artikel 21 van de 
Elektriciteitswet 1998. Als leidraad voor het 
opstellen van het document zijn de Ministeriële 
Regeling ‘Kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit 
en gas’ van 1 juli 2011en de brief van de Energie-
kamer NMa van 11 maart 2013 met kenmerk 
104424_11/1.B760 inzake de inhoud van het KCD 
TenneT als leidraad gehanteerd. 

Conform de bepalingen uit de Elektriciteitswet 1998 
is in dit document voor zowel het 380/220kV-
transportnet als de verschillende 150kV- en 110kV-
netten beschreven:
• welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd;
• hoe het kwaliteitsbeheersingssysteem van  

de transportdienst is ingericht;
• wat de kwaliteitstoestand van de componenten  

is en welke vervangingsinvesteringen  
noodzakelijk zijn; 

• hoe in de totale behoefte aan transportcapaciteit 
voor alle netvlakken voor de periode 2014-2023 
wordt voorzien.

Daarnaast is een aantal bijlagen toegevoegd met 
afschriften van plannen en procedures, die volgens 
de Ministeriële Regeling worden vereist.

Hoewel de 150kV-netdelen die met een Cross-
Border-Lease (CBL) zijn belast formeel niet onder 
beheer van TenneT vallen, is met de regionale 
netbeheerders Liander en Stedin afgesproken dat 
TenneT ook Kwaliteits – en Capaciteitsdocumenten 
zal opstellen voor de 150kV-netten in het 
Randmerengebied (Liander), de provincie Utrecht 
(Stedin) en het industriegebied van Rotterdam 
(Stedin). Liander en Stedin zullen, als eind-
verantwoordelijke netbeheerder, deze plannen  
zelf indienen bij de Raad van Bestuur van de 
Autoriteit Consument en Markt (ACM). 

Evenals bij het opstellen van eerdere plannen heeft 
TenneT een coördinerende rol op zich genomen  
bij het vaststellen van de uitgangspunten en  
het oplossen van knelpunten in de aansluiting van 
de regionale elektriciteitsnetten met het landelijk 
transportnet. Hiervoor zijn vier sessies gehouden 
over de uitgangspunten voor het nieuwe plan.  
Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk 
visiedocument dat op de website van TenneT  
te vinden is.

Verder heeft er een intensieve afstemming tussen 
de specialisten van de regionale netbedrijven  
en TenneT plaatsgevonden over de uitkomsten  
van de netberekeningen en de eventuele knelpunten 
en oplossingen. Dit proces is in een constructieve 
sfeer verlopen. De plannen van de regionale 
netbedrijven en TenneT geven hierdoor een totaal-
beeld van de ontwikkelingen in het Nederlandse 
elektriciteitstransportnet.
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Visie en Missie

02
De missie van TenneT is het 24 uur per dag  
en 7 dagen per week verzorgen van betrouwbare 
hoogspanningstransportdiensten. Daarnaast  
streeft TenneT naar een geïntegreerde Noordwest-
Europese elektriciteitsmarkt en de integratie  
van hernieuwbare energiebronnen in die markt.
De visie van TenneT heeft betrekking op alle 
aspecten van haar activiteiten. Daarbij streeft 
TenneT ernaar om de belangen van haar stake-
holders te dienen en tegelijkertijd de missie van  
de onderneming te verwezenlijken.

TenneT streeft ernaar haar stakeholders het 
volgende te bieden:

De samenleving

• effectieve en efficiënte transport- en 
systeemdiensten, resulterend in een hoge 
leveringszekerheid, 24 uur per dag, 7 dagen  
per week;

• verdere integratie van de Noordwest-Europese 
elektriciteitsmarkt;

• investeringen die bijdragen aan het behalen van 
maatschappelijke doelstellingen met betrekking 
tot duurzame energie.

Klanten

• non-discriminatoire toegang van alle partijen  
tot het hoogspanningsnet;

• netgerelateerde diensten met een goede  
prijs-kwaliteitverhouding.

Investeerders

• een adequaat rendement op het geïnvesteerde 
vermogen dat in overeenstemming is met het 
risicoprofiel van de onderneming.

Medewerkers

• een aantrekkelijke, veilige en gezonde 
werkomgeving;

• concurrerende arbeidsvoorwaarden;
• mogelijkheden voor persoonlijke groei  

en ontwikkeling.

TenneT’s missie is om 24 uur per dag en 7 dagen 
per week betrouwbare hoogspanningstransport-
diensten te verzorgen.

De strategie van TenneT is gericht op twee 
doelstellingen:
• voortdurend waarborgen van de leverings-

zekerheid in de gebieden waarvoor TenneT 
verantwoordelijk is (‘licence to operate’);

• een leidende positie innemen bij de verdere 
integratie van de Noordwest-Europese 
elektriciteitsmarkt, inclusief de integratie  
van hernieuwbare energiebronnen.

TenneT staat in voor de betrouwbaarheid van  
haar netten, de efficiëntie van haar investeringen  
en activiteiten, en de tijdige aanleg van vereiste 
infrastructuur.

Met een leidende positie kan TenneT de balans  
op haar elektriciteitsnet goed handhaven, beter 
toegang krijgen tot hernieuwbare energiebronnen 
en opslagcapaciteit, grotere en efficiëntere 
projecten uitvoeren, verhogingen van 
elektriciteitstarieven zoveel mogelijk beperken, 
talentvolle mensen in huis halen, en een 
belangrijkere speler worden in Europa, die de 
publieke opinie maar ook wet- en regelgeving 
nadrukkelijk beïnvloedt.
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Kwaliteitsbeheersing

03
Binnen TenneT is het Kwaliteitsbeheersingssysteem 
bekend onder de naam ‘TenneT management-
systeem’. Hierna wordt dan ook de naam TenneT 
managementsysteem gehanteerd. Het TenneT 
managementsysteem bestaat uit de organisatie-
structuur (inclusief definitie van rollen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden),  
de processen en de samenhangende afspraken  
en werkwijzen binnen het bedrijf. 

Dit systeem stelt TenneT in staat om planmatig  
en integraal te sturen en te beheersen. Daarmee 
realiseert de organisatie haar doelen, voldoet ze  
aan wet- en regelgeving en wordt de onderneming 
in staat gesteld om bij te sturen en te verbeteren. 
Onder sturen verstaat TenneT de deelactiviteiten 
plannen (Plan) en uitvoeren (Do), en onder 
beheersen het controleren (Check) en bijsturen 
(Act). Deze vier typen activiteiten zijn onlosmakelijk  
met elkaar verbonden en vormen een ononderbroken 
en permanente cyclus. In figuur 3.1 wordt de 
samenhang duidelijk gemaakt en zijn in de blauwe 
buitenring de besturingsinstrumenten gepositioneerd.

De besturings- en beheersingscyclus (PDCA-cyclus) met de besturingsinstrumenten
Figuur 3.1
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De uitwerking van het TenneT managementsysteem 
geschiedt door besturings- en beheersingscycli te 
koppelen aan de resultaatgebieden van de managers. 
Deze resultaatgebieden ontstaan door de 
organisatiestrategie te verdelen en te vertalen naar 
door de verantwoordelijke leidinggevende 
beïnvloedbare doelstellingen. Iedere manager heeft 
daarbij zicht op de aanwezige afhankelijkheden. 

De besturingsinstrumenten maken de PDCA-cyclus 
‘levend’ en vormen de pilaren voor de aantoonbare 
beheersing binnen het TenneT management-
systeem. Essentiële instrumenten binnen het 
TenneT managementsysteem zijn:
• plannen (voor het vertalen van strategie naar 

meetbare doelstellingen);
• processen (voor het beschrijven van de 

activiteiten) en registraties (voor het vast- 
leggen van bewijs van het functioneren van  
de processen);

• rapportages (voor het verzamelen, analyseren  
en presenteren van relevante gegevens over  
het behalen van de gestelde doelen);

• overleg (voor het bijsturen van processen op 
basis van relevante gegevens om de gestelde 
doelen te bereiken, enerzijds besluitvormend  
en anderzijds afstemmend van karakter) en 
actielijsten (voor het vastleggen van bewijs van  
de besluitvorming en bijsturing).

Binnen ieder resultaatgebied is sprake van een 
samenhangende inzet van besturingsinstrumenten 
en de PDCA-cycli van de verschillende niveaus 
sluiten op elkaar aan. Er is dus een logische 
cascade en samenhang van plannen, processen, 
rapportages en overleggen. 
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3.1  
Verantwoordelijkheden 

Het zogenoemde ‘Three lines of defence’ model 
maakt de verdeling van verantwoordelijkheden 
rondom de besturing en beheersing binnen het 
TenneT managementsysteem op drie niveaus 
duidelijk. In figuur 3.2 wordt het model weergegeven.
 
Het model kent een gelaagdheid met drie 
zogenoemde verdedigingslinies die ieder een  
eigen verantwoordelijkheid kennen:
• Het management vormt de eerste verdedigings-

linie en is primair verantwoordelijk voor  
de besturing en beheersing van de organisatie  
en de processen. Ten aanzien van het primaire 
proces ‘Beheren landelijk transportnet’ hanteert 
TenneT het Asset Management Model. Dit model 
wordt in paragraaf 3.2 kort toegelicht.

• De staf met adviseurs (risicomanagement, 
kwaliteitsmanagement, control en compliance) 
vormt de tweede verdedigingslinie. Zij zijn  
de steun en toeverlaat van het management  
voor de inrichting en werking van de besturing  
en treden op als adviseur rondom de interne 
beheersing van de business (de eerste 
verdedigingslinie). Zij signaleren mogelijke 
knelpunten, ieder op het eigen vakgebied.  
In hoofdstuk 3 wordt het risicomanagement 
binnen TenneT nader beschreven en wordt een 
overzicht gegeven van de belangrijkste risico’s. 
 
 

• Audit vormt de derde verdedigingslinie.  
Audits zijn een belangrijk instrument om effectief 
de risico’s te managen en geven inzicht in hoe  
en in hoeverre deze risico’s het bereiken van  
de doelstellingen van TenneT bedreigen.  
Interne auditing geeft in de derde verdedigingslijn 
aanvullende zekerheid over de vraag of de eerste 
en tweede verdedigingslinie gezamenlijk 
voldoende in staat zijn om de beheersing te 
garanderen, zodat de organisatiedoelstellingen 
worden bereikt. 

Het Three Lines of Defence model
Figuur 3.2

1st line of defence 2nd line of defence 3rd line of defence

Management Staf met adviseurs Audit

Lijnmanagement is zelf primair 
verantwoordelijk voor de 
beheersing van de eigen 
processen en risico’s.

Kader stellend en richtinggevend 
omtrent de beheersing op 
verschillende gebieden 
(risicomanagement, veiligheid, 
compliance, et cetera).

Bewaken de doelstellingen, 
beoordelen de prestaties en 
de mate van beheersing

Adviseren en ondersteunen 
de eerste lijn.

(Interne en externe) audits geven 
aanvullende zekerheid over de 
opzet, bestaan en werking van 
de 1e en 2e lijns werkzaamheden.
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3.1.1 Interne audits
 
TenneT kent vier types interne audits:
• risico gebaseerd: uit de risico-inventarisatie  

die jaarlijks wordt uitgevoerd;
• cyclisch: elk proces komt ten minste eens  

in de drie jaar aan bod;
• ter ondersteuning van/voorbereiding op  

externe audits;
• op verzoek.
De eerste twee zorgen voor een gestructureerde 
audit-aanpak. In elke audit wordt gekeken naar 
meer algemene relevante aspecten zoals: 
operationele, financiële en compliance, maar ook 
specifiekere zaken als technische compliance, 
fraude, ISO, VCA, et cetera. 

De auditplanning bestrijkt een periode van drie jaar. 
Van deze planning wordt een auditjaarplan afgeleid. 
Dit jaarlijkse auditplan wordt vastgesteld door  
de management board en het audit committee.  
De voortgang van de audits wordt bewaakt door 
middel van de monitoringstool auditbevindingen. 
Gedurende de audit geconstateerde afwijkingen 
worden gemanaged via de PDCA-cyclus van de 
verantwoordelijke (proces)manager.

3.1.2 Externe audits 
 
Om het functioneren van het TenneT management-
systeem te borgen, wordt er getoetst aan algemeen 
geldende managementsysteemnormen en wordt  
het principe van certificatie toegepast.  
Per bedrijfsonderdeel wordt getoetst aan de normen 
die het meeste waarde hebben voor de activiteiten 
van de betreffende afdeling. 

TenneT beschikt over de volgende verklaringen  
en certificaten:
• NTA-8120 certificaat bij de Performance Unit 

Asset Management, Performance Unit Grid 
Services en de afdeling Corporate Asset Owner 
voor het managen van de assets van TenneT 
(inclusief PAS55 en ISO 9001).

• VCA-certificaat bij de Performance Unit Grid 
Services (Veiligheid Checklist voor Aannemers); 

• ISO-9001 certificaat bij de Performance Unit 
System Operations (voor het bewaken, besturen 
en in balans houden van de hoeveelheid 
elektriciteit die dagelijks getransporteerd wordt 
over het hoogspanningsnet in Nederland voldoet 
deze Performance Unit aan de eisen zoals gesteld 
in ISO: 9001).

• Assurance-verklaring interne beheersing inzake 
het proces van uitgifte en monitoring van 
certificaten voor milieubewust opgewekte 
elektriciteit (CertiQ). 
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3.2  
Het Asset Management 
model

Voor de uitwerking van het managementsysteem 
voor de bedrijfsmiddelen van TenneT is het Asset 
Management model gekozen. Binnen het Asset 
Management model (zie figuur 3.3) worden drie 
rollen met elk hun eigen verantwoordelijkheid 
onderscheiden, namelijk de Asset Owner,  
de Asset Manager en de Service Provider. 

De Asset Owner treedt op als eigenaar van de 
assets (het hoogspanningsnetwerk). Hij besteedt 
het beheer van het netwerk uit aan de Asset 
Manager op basis van vooraf vastgestelde kaders. 
Deze bevatten doelstellingen, voorwaarden en 
prioriteitstellingen. Binnen deze kaders wordt door 
de Asset Manager een investerings- en exploitatie-
portfolio opgesteld. De Asset Manager besteedt  
het werk via werkopdrachten uit aan een Service 
Provider. De Service Providers voeren de 
werkzaamheden uit en brengen hierover verslag uit 
aan de Asset Manager.

De samenhang van de instrumenten in de PDCA-
cyclus van het Asset Management model is 
weergegeven in figuur 3.4. Onder de figuur worden 
de verschillende instrumenten toegelicht. In de 
linkerhelft van de figuur komt de hiërarchisch 
georiënteerde besturingscyclus tot uiting en  
in de rechterhelft van de figuur komt de proces-
georiënteerde cyclus tot uiting. Dit onderscheid  
in cycli wordt doorvertaald in verschillende 
besturingsinstrumenten, zoals plannen en 
rapportages. Binnen de Do-fase van de Asset 
managementcyclus bevinden zich ook weer  
PDCA-cycli.
 

3.2.1 Plan
 
De doelstellingen van de Asset Managementketen 
zijn afgeleid van de corporate missie, visie en 
strategie van TenneT. 

Jaarlijks stelt de TenneT-directie een kaderbrief op, 
die voor de organisatie een richtlijn vormt voor 
beleidsprioriteiten en doelstellingen voor het 
komende jaar, inclusief een kader voor het opstellen 
van de afdelingsjaarplannen. Deze kaderbrief is 
mede gebaseerd op de missie, visie en strategie 
van TenneT. De jaarplannen van de afdelingen en 
Performance Units moeten voldoen aan de kaders 
uit de kaderbrief. Na vaststelling van het jaarplan 
wordt de inhoud, zoveel mogelijk via de bestaande 
overlegstructuren, bediscussieerd met de 
medewerkers van de betreffende afdeling of 
Performance Unit. 

De AM policy is een uitwerking van de missie,  
visie en strategie van TenneT voor de Asset 
Managementketen. Hierin staan de uitgangspunten 
voor goed netbeheer en wordt nadere invulling 
gegeven aan de doelstelling ‘licence to operate’  
die gesteld is vanuit de directie.
In de oneven kalenderjaren wordt in het Kwaliteits-  
en Capaciteitsdocument op basis van scenario’s 
een schets van de ontwikkeling van het landelijk 
transportnet gepresenteerd voor een periode van 
tien jaar vooruit. Hierbij worden de knelpunten in  
het net en bijbehorende maatregelen vastgesteld. 
Deze maatregelen worden waar nodig getoetst  
aan strategische netconcepten en vervolgens 
opgenomen in het investeringsportfolio. Dit portfolio 
wordt door de Asset Manager aan de hand van de 
AM Policy en daaruit vloeiende kaders opgesteld, 
beheerd en geoptimaliseerd. Op basis van 
knelpunten in het netwerk worden projecten 
gedefinieerd. Ook vervangingsinvesteringen en  
investeringen in klantaansluitingen worden in  
het portfolio bijgehouden. Jaarlijks wordt vanuit het 
portfolio een Annual Investment Plan (AIP) met een 
tijdshorizon van zeven jaar opgesteld met daarin  
de investeringen en het onderhoudsprogramma. 
Het Annual Investment Plan bestaat uit projecten  
en programma’s die als opdracht worden verstrekt 
aan een Service Provider.
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De Asset Management besturingscyclus
Figuur 3.4
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3.2.2 Do
 
Het uitvoeren van het Asset Management model 
gebeurt binnen vier primaire processen die 
uitgewerkt zijn via hoofdprocessen, deelprocessen, 
procedures en werkinstructies. De nadere 
uitwerking van de processen gebeurt in het 
proceshuis van TenneT. Figuur 3.5 geeft een 
overzicht van de Asset Management processen.

3.2.3 Check
 
De voortgang van het uitvoeren van het Annual 
Investment Plan wordt in de ketenrapportage  
op kwartaalbasis gerapporteerd. De voortgang  
van het uitvoeren van de afdelingsjaarplannen  
wordt vastgelegd in de businessrapportage van  
de afdelingen. Beide rapportages worden 
opgeleverd aan de directie van TenneT. In 2014 
wordt een organisatiewijziging doorgevoerd die  
zal leiden tot wijzigingen in de verantwoordelijkheden 
ten aanzien van rapportages.

3.2.4 Act
 
Periodiek wordt de voortgang van de uitvoering van 
het Annual Investment Plan (AIP) en de jaarplannen 
besproken en vindt, indien noodzakelijk, op basis 
van rapportages bijsturing plaats binnen overleggen. 
Daarbij worden de genomen acties en besluiten 
gemonitord op effectiviteit. Op deze wijze geeft 
TenneT invulling aan de Act van de Plan-Do-Check-
Act-cyclus. Indien nodig worden gedefinieerde 
acties opgenomen in de jaarplannen of het AIP  
van de volgende planningscyclus.

Managen risico’s en oplossingen aan assets

De Asset Management processen 
Figuur 3.5

Uitvoeren netwerk
prestatie control
(inclusief KCD)

Bepalen standaard 
activiteiten en 
eenmalige activiteiten

Uitvoeren 
initiatie

Uitvoeren 
studie

Managen activiteitenbeheer en instandhouding

Managen 
ongeplande 
vervolg 
activiteiten

Rapporteren 
en evalueren

Managen 
jaarplan

Managen 
storingen

Verstrekken opdrachten en managen programma’s

Verwerken extern gefinancierde opdrachten

Verstrekken opdrachten en managen programma’s
Zoeken tracé/locatie (GS Planologie)

Voorbereiden
investering

DO en managen
van realisatie Nazorg

TenneT Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 | Deel 116



3.3  
Afhandeling van storingen  
en onderbrekingen

Figuur 3.6 geeft een overzicht van de activiteiten  
die samenhangen met de melding en afhandeling 
van een storing of onderbreking. 

Het 110/150kV-hoogspanningsnet (HS-net) en  
het 220/380kV-extra-hoogspanningsnet (EHS-net) 
van TenneT kent een verregaande automatisering  
en afstandsbesturing vanuit de landelijke besturings- 
centra. De alarmmeldingen van het Energy 
Management Systeem (EMS) van alle component 
gerelateerde storingen worden in de bedrijfsvoering 
geanalyseerd en opgevolgd. Afhankelijk van de aard 
zal er tevens overgegaan worden tot registratie.

Naast deze component gerelateerde storingen  
en onderbrekingen zijn er ook nog gebeurtenissen 
zoals het onbevoegd klimmen in hoogspannings-
masten, branden en overige indirecte bedreigingen 
van de transportdienst, die kunnen leiden tot een 
storing of onderbreking. Meldingen van deze 
gebeurtenissen komen telefonisch binnen op de 
bedrijfsvoeringcentra waarna de bedrijfsvoering de 
noodzakelijke acties onderneemt en de gebeurtenis 
registreert. De combinatie van EMS-alarmmeldingen 
en telefonische meldingen en de verwerking hiervan 
door de dienstdoende bedrijfsvoerder dekt het 
volledige scala van meldingen die relevant zijn in het 
kader van de registratie van de kwaliteitsindicatoren.

TenneT verwerkt de storingsmeldingen conform de 
Nestor-systematiek. Zodra een melding binnenkomt 
die ‘Nestor relevant’ is zal de Senior Bedrijfsvoerder 
een registratie aanmaken in NestorInvoer. Hij vult  
op basis van het EMS en/of telefonische gegevens 
de registratie in voor zover dat op dat moment 
mogelijk is. De registratie krijgt de status 
‘geregistreerd’ en is opgeslagen in de database. 
Daarnaast zorgt de Senior Bedrijfsvoerder voor  
de 12 uurs rapportage naar de medewerkers  
die de operationele afhandeling, analyse en de 
communicatie naar de pers en de klanten doen. 

De operationele afhandeling voor het oplossen  
van de storing en de communicatie naar 
betrokkenen wordt direct in gang gezet.  
Door de Service Provider wordt binnen 24 uur  
een 1ste storingsrapportage (de 24 uurs 
rapportage) opgesteld.

In de navolgende dagen tot weken wordt de 
ontbrekende informatie over de technische oorzaak 
door de Service Provider en eventuele onderzoeks-
teams aangeleverd in de vorm van een storings-
rapportage. De eventueel getroffen aansluitingen  
in onderliggende netdelen met bijbehorende 
hersteltijden worden door de betreffende Regionale 
Netbeheerder aangeleverd. De betrokken 
processpecialisten verwerken al deze gegevens 
vervolgens via de NestorInvoer-applicatie, waarna 
de betreffende registratie op status ‘afgehandeld’ 
wordt gezet. 

Schematisch overzicht van activiteiten bij storingen
Figuur 3.6
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Asset Management voert op basis van de 
storingsrapportage van de Service Provider 
analyses uit en zet acties in gang naar de  
Service Providers om fouten in ontwerpen en 
instellingen te herstellen. Uit de analyse volgt ook  
of aan de kwaliteitsnormen voldaan wordt. 
Daarnaast worden bij deze analyses ook de niet 
gefaalde componenten uit dezelfde populatie als  
de gefaalde elementen betrokken. Zo nodig worden 
aanpassingen gedaan. Dit wordt beschreven  
in paragraaf 5.4.1.

Vanuit de Analyse wordt ook de technische  
oorzaak aan de klantafdeling teruggekoppeld. 
Vanuit de klantafdeling worden vragen van de 
klanten beantwoord en wordt de eventuele 
compensatievergoeding uitbetaald aan de direct 
getroffen klanten of wordt deze vergoeding via  
de betreffende regionale netbeheerder aan de 
getroffen middenspannings- en laagspannings-
klanten uitbetaald.

3.4  
Bedrijfsmiddelenregister

Alle relevante systeemdocumenten en -registraties, 
vereist voor een effectieve besturing, uitvoering  
en beheersing van de organisatieprocessen en  
het managementsysteem, zijn ondergebracht  
in systemen, handboeken en databestanden. 

TenneT heeft een bedrijfsmiddelenregister (BMR) 
met daarin een beschrijving van de asset data. 
Deze data worden gebruikt voor analyses die 
binnen de primaire processen van Asset 
Management uitgevoerd worden. Deze primaire 
processen zijn benoemd in paragraaf 3.2.2. 

Het BMR van TenneT bestaat uit diverse systemen. 
Dit wordt weergegeven in figuur 3.7.

GS

Service Providers

Systemen die samen het Bedrijfsmiddelenregister vormen
Figuur 3.7
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Het beheer van de asset data is belegd bij  
de interne en externe Service Providers. De interne 
Service Provider maakt hierbij gebruik van het  
ERP-systeem IFS en het GIS (geografisch) systeem 
sisNET. Aan de externe Service Providers heeft 
TenneT het asset databeheersysteem ATLAS ter 
beschikking gesteld. Een kopie van de brondata 
wordt doorgestuurd naar het centrale bedrijfs-
middelenregister van TenneT, van waaruit het  
onder andere via GeoneT beschikbaar gesteld 
wordt aan iedereen binnen de organisatie. 
Vanuit het BMR wordt ook de Health Index,  
ten behoeve van de conditiebepaling van assets, 
gevoed met asset data. De Health Index wordt  
in paragraaf 5.4.2 beschreven.
Asset data die niet rechtstreeks uit het BMR  
te halen zijn, zoals tekeningen en documentatie,  
zijn binnen TenneT opvraagbaar of beschikbaar  
via de documentmanagementsystemen van de 
interne en externe Service Providers. Gegevens  
die niet digitaal voorhanden zijn, zijn op te vragen 
via het asset informatieloket dat hiervoor is ingericht 
bij TenneT. 

TenneT hanteert een methode voor kwaliteits-
bewaking, waarbij door middel van kwaliteitslabels 
de herkomst van ieder gegeven in het BMR te 
herleiden is tot de bron waaruit het betreffende 
gegeven is voortgekomen. Afhankelijk van de bron 
van herkomst wordt er een kwaliteitslabel 
aangehangen, waarmee de mate van betrouwbaar-
heid en bruikbaarheid voor de business wordt 
uitgedrukt. Verder maakt het betreffende kwaliteits-
label inzichtelijk of met eventuele aanvullende 
informatie de kwaliteit van het betreffende element 
kan worden verhoogd. Maandelijks worden de 
vulgraad en kwaliteit van asset data gerapporteerd 
in de business rapportage van Asset Management.

Het actueel en volledig houden van het BMR is een 
continue activiteit die in de operationele processen 
van TenneT geborgd is. Zowel voor verbetering  
van de huidige asset data als voor het doorvoeren 
van wijzigingen zijn processen geïmplementeerd  
en vastgelegd in het TenneT Proceshuis. 
Nieuwbouw- en vervangingsprojecten moeten 
voldoen aan de richtlijnen voor tijdige, juiste en 
volledige oplevering van asset data, zoals 

vastgelegd in de asset datachecklist. Deze checklist 
is onderdeel van de AQUA-procedure1). Daarnaast 
zijn in nadere overeenkomsten per Service Provider 
afspraken vastgelegd over het databeheer van 
onderhoudsactiviteiten. Na inbedrijfname moeten  
de bijbehorende asset data mutaties binnen twee 
maanden doorgevoerd zijn. Door middel van audits 
wordt getoetst op proces en inhoud. Aan eventuele 
geconstateerde afwijkingen wordt opvolging 
gegeven conform de AQUA-procedure. 

Om te voldoen aan de afspraken in het kader van 
de wet WION2) (grondroerdersregeling) heeft TenneT 
het beleid ‘Werkzaamheden in de nabijheid van 
TenneT assets’ opgesteld en is TenneT aangesloten 
op de applicatie KLIC-Online/WAB, die wordt 
beheerd door het Kadaster. Het genoemde beleid  
is er op gericht te voorkomen dat werkzaamheden 
van derden schade toebrengen aan het 
elektriciteitsnet van TenneT. TenneT stuurt brieven 
aan grondroerders waarin aangegeven wordt dat de 
werkzaamheden pas mogen starten na schriftelijke 
toestemming van TenneT. Ook wordt toegezien op 
de naleving hiervan. Brochures over veiligheids-
voorschriften zijn een ander instrument om schade 
door derden te voorkomen. Hierin wordt aan-
gegeven aan welke voorwaarden derden moeten 
voldoen als zij werk verrichten nabij de assets van 
TenneT. De brochures zijn te vinden op de website 
van TenneT en worden aan derden verstrekt op het 
moment dat toestemming voor werkzaamheden 
wordt verleend.

1 AQUA betreft het borgen van overdrachts- en  
besluitmomenten in de processen rondom de gehele 
levenscyclus van een asset door een optimale  
samenwerking tussen asset manager, beheerder,  
serviceproviders en de diverse gebruikers, alsmede  
het gebruik van de noodzakelijke documentatie. 

2 WION is de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse 
netten (identificatienummer BWBR0023775)
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Het risicomanagementsysteem is onderdeel van  
het eerder genoemde Three lines of defence model 
en vormt samen met onder andere control, 
compliance en kwaliteitsmanagement de tweede 
verdedigingslinie voor de beheersing van de risico’s 
van het primaire proces. Risicomanagement wordt 
binnen TenneT beschouwd als een integraal onder-
deel van het effectief managen en sturen van  
de organisatie.

Het risicomanagementsysteem is gebaseerd op 
zowel bottom-up als top-down risicoanalyses, 
waarbinnen de risico’s worden gewogen/gescoord 
op de TenneT- risicomatrix. In deze risicomatrix is 
de zogenoemde ‘risk appetite’ aangegeven voor  
de verschillende bedrijfswaarden (Veiligheid, 
Kwaliteit van Levering, Financieel, Reputatie,  
Milieu, Klanten, Compliance).

De belangrijkste risicomanagementactiviteiten 
binnen TenneT worden uitgevoerd op een  
drietal gebieden: 
• Corporate risicomanagement
• Asset risicomanagement
• Project risicomanagement

De afdelingen en medewerkers die zich bezig 
houden met de drie bovenstaande risico-
managementactiviteiten zijn verantwoordelijk  
voor het opzetten en implementeren van een 
uniform raamwerk voor risicomanagement en 
hebben een faciliterende rol binnen de organisatie. 
Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het 
rapporteren van de relevante risico’s binnen  
de planning & control cyclus aan het management, 
de directie en andere relevante interne en  
externe stakeholders.

4.1  
Corporate  
risicomanagement

TenneT’s corporate risicomanagementsysteem is 
gebaseerd op het COSOII model3). Dit model wordt 
als leidend theoretisch model beschouwd binnen 
grotere organisaties. De risico’s binnen het COSO-
model zijn gerelateerd aan de strategie en worden 
onderverdeeld in een viertal categorieën:
• Strategische risico’s: risico’s die het behalen  

van de strategische doelstellingen van TenneT 
belemmeren; 

• Operationele risico’s: risico’s die een negatief 
effect hebben op de dagelijkse operatie;

• Financiële/rapportagerisico’s: risico’s gerelateerd 
aan de financiële positie van TenneT en de 
betrouwbaarheid van de rapportages;

• Compliance risico’s: risico’s gerelateerd aan  
de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De bovenstaande risico’s hebben een onderlinge 
relatie. Eén van de taken van corporate risico-
management is om deze relaties te leggen en  
te overzien en daarnaast de coördinatie van de 
verschillende beheersingsmaatregelen te verzorgen.

Corporate risicomanagement rapporteert periodiek 
aan de directie, Raad van Commissarissen en het 
audit committee. Daar worden de belangrijkste 
risico’s en het functioneren van het 
risicomanagementsysteem besproken. 

Risicomanagement 
04
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4.2  
Asset risicomanagement 

Asset risicomanagement is, in tegenstelling tot 
corporate risicomanagement, onderdeel van het 
primaire proces van Asset Management, dus 
onderdeel van de eerste verdedigingslinie. 
De activiteiten die onder het Asset risico-
management vallen, betreffen een beoordeling van 
de asset-gerelateerde knelpunten in de netten die 
onder beheer van TenneT zijn. Nadat de knelpunten 
in het KCD zijn geconstateerd en gekwantificeerd, 
worden de knelpunten beoordeeld aan de hand van 
de risicomatrix en beoordelingskaders van TenneT. 
Op deze manier ontstaat er een objectieve 
beoordeling van de knelpunten in het elektriciteits-
net van TenneT. De beoordeelde knelpunten worden 
gearchiveerd in het risicoregister en voor de knel-
punten die een medium of hoger risico vormen  
op één of meerdere van de bedrijfswaarden van 
TenneT zal een oplossing worden bedacht.  
Ieder jaar worden alle risico-beoordelingen 
nogmaals nagekeken samen met de netstrategen. 
Op basis van een nadere studie, ontwikkeling van 
de markt en bijstelling van de kaders kunnen 
risicobeoordelingen wijzigen. Nieuwe knelpunten 
kunnen het hele jaar door ontstaan als gevolg van 
verbeterd inzicht of ontwikkelingen van buitenaf.  
De oplossingen voor de knelpunten, vaak in  
de vorm van een investeringsproject, worden 
opgenomen in het investeringsportfolio. Sturing op 
het investeringsportfolio is daarna risico gebaseerd, 
zoals beschreven in het AIP.

4.3  
Project risicomanagement

Bij de uitvoering van projecten hanteert TenneT de 
Prince II-methodiek. Vast onderdeel van de Prince 
II-methodiek is het maken van een inschatting  
voor de projectrisico’s. Deze risico’s dienen zoveel 
mogelijk al voor het starten van het project in beeld 
te zijn en daar waar wenselijk beperkt te worden. 
Vanwege de grote financiële impact en de onzeker-
heden van de planologische inpassing wordt voor 
de grote infrastructurele projecten een uitgebreide 
risico-evaluatie gedaan. Belangrijk onderdeel  
van deze evaluatie zijn Monte Carlo-simulaties4), 
waarin het effect van de geïdentificeerde 
projectrisico’s op de planning en kostenstructuur  
in beeld zijn gebracht. De resultaten staan weer-
gegeven in het Annual Investment Plan.

3 Committee of Sponsoring Organizations of  
the Treadway Commission

4 Monte Carlo-simulatie is een analysetechniek  
waarbij een fysiek proces niet één maar vele  
malen wordt gesimuleerd, elke keer met andere 
startcondities. Deze techniek wordt veelal  
toegepast op situaties waarbij op voorhand  
de onzekerheidsmarges groot zijn.
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4.4  
Overzicht van  
de belangrijkste  
corporate risico’s

Zoals eerder aangegeven onderscheidt corporate 
risicomanagement strategische, operationele, 
financiële/rapportage en compliance risico’s.  
In onderstaande paragrafen worden voor elk  
van deze categorieën de belangrijkste corporate 
risico’s weergegeven.

4.4.1 Strategische risico’s
 
Strategische risico’s zijn gerelateerd aan de 
strategische doelstellingen van TenneT. De directie 
voert jaarlijks een strategische risicoanalyse binnen 
TenneT uit. De resultaten van de strategische 
risicoanalyse worden besproken in de Raad van 
Commissarissen en het audit committee en dienen 
als input voor de verschillende businessplannen. 

In tabel 4.1 wordt een selectie van relevante 
strategische risico’s weergegeven, gebaseerd  
op de strategische risico analyse 2013.

 

Strategisch risico Beheersingsmaatregel

1 Financiering:

• TenneT is niet in staat om voldoende risicodragend  

kapitaal aan te trekken voor de financiering van  

het investeringsprogramma

• Actieve benadering van potentiële investeerders

• Lobby bij toezichthouder voor passend  

reguleringskader

2 Regulatorische/politieke veranderingen:

• Het regulatorisch raamwerk biedt niet voldoende  

mogelijkheden om een redelijk rendement te behalen 

voor nieuwe investeringen en bestaande assets

• Politieke veranderingen die een negatieve invloed  

hebben op de strategische positie van TenneT

• Continu werken aan de relatie tussen TenneT en  

de regulator en andere relevante stakeholders

• Ontwikkeling van een financieel model waarin  

de impact van verschillende regulatorische scenario’s 

wordt weergegeven

• Opstellen van een masterplan ‘regulatory framework’ 

met daarin de best practices van Nederland  

en Duitsland

3 Realisatie van CAPEX projecten:

• Onvoldoende project control van infrastructurele  

projecten 

• Vertraging in de uitvoering van geplande investeringen 

door onder andereuitstel in de vergunningverlening

• Onvoldoende leverancierscapaciteit om  

in investeringsbehoefte te voorzien

• het niet kunnen realiseren van de CAPEX  

efficiency eisen gesteld door de regulator

• Verbetering van de project control organisatie

• Samenwerking met vergunningverlenende instanties 

(Rijkscoördinatieregeling)

• Lobbywerkzaamheden/strategisch omgevings- 

management

• Alternatieve vormen van aanbesteding bestuderen  

om inkoopmarkt te verruimen

4 Uitval van kritische IT systemen: 

• Aanval op of falen van cruciale IT systemen waardoor 

primaire processen worden verstoord.

• Geïntegreerde aanpak tegen IT aanvallen met aan  

TenneT gerelateerde partijen

• Meerdere programma’s om IT systemen up to date  

te houden.

Tabel 4.1
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4.4.2 Operationele risico’s
 
De belangrijkste operationele risico’s gerelateerd 
aan de kerntaak van TenneT zijn het niet kunnen 
leveren van de overeengekomen capaciteit en  
het niet kunnen voldoen aan de vereiste 
kwaliteitsstandaarden.

Om deze risico’s te beheersen, wordt onder meer 
eens per twee jaar het Kwaliteits- en Capaciteits-
document (KCD) opgesteld, dat wordt opgeleverd 
aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). 
Daarnaast beschikt TenneT over het Visie 2030 
document, dat de lange termijnontwikkelingen  
op de Nederlandse elektriciteitsmarkt en de impact 
daarvan op TenneT onderzoekt. Het proces van 
opstellen en reviewen van bovenstaande plannen 
geeft inzicht aan het management hoe de 
kwaliteitsstandaarden kunnen blijven gehandhaafd 
en de met de markt overeengekomen transport-
capaciteit kan worden geleverd. 

De operationele risico’s van de verschillende 
afdelingen binnen TenneT worden elk kwartaal 
geïdentificeerd en geanalyseerd door corporate 
risicomanagement. Om een inschatting te maken 
van de kans van voorkomen en de impact van  
de verschillende risico’s wordt gebruik gemaakt  
van de TenneT risico-matrix, ook om te bezien of  
de risico’s de door de directie bepaalde ‘risk appetite’  
van TenneT niet overschrijden. De afdelingen stellen 
kwartaalrapportages op waar de status van  
de operationele risico’s wordt weergegeven, 
inclusief de verschillende beheersmaatregelen.  
Een samenvatting van de belangrijkste operationele 
risico’s van TenneT NL wordt opgesteld voor  
de directie en Raad van Commissarissen.

In tabel 4.2 worden de belangrijkste operationele 
risico’s voor TenneT NL weergegeven. 

Operationeel risico Beheersingsmaatregel

1 Complexiteit van system operations

• Grotere kans op storingen/onderbrekingen door meer 

fluctuaties op het net veroorzaakt door groter aandeel 

duurzame energie

• Training en opleiding van personeel

• Introductie van nieuwe IT-systemen

• Beschikbaarheid van extra regelvermogen

2 Realisatie van geplande projecten

• Kloof tussen planning en realisatie van  

projecten/portfolio

• Actief stakeholdermanagement

• Evaluatie van projecten (PDCA)

3 Regulatorisch rendement

• Niet kunnen realiseren van het gereguleerde rendement 

van nieuwe investeringen/ 

bestaande assets

• Lobby activiteiten regulator, ministeries van  

Financiën en Economische Zaken

• Ontwerpen Masterplan regulatorisch raamwerk

Tabel 4.2
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4.4.3 Financiële/rapportagerisico’s 
 
Een sterke financiële basis, toegang tot de kapitaal-
markten en betrouwbare rapportages zijn essentieel 
voor TenneT. De onderneming definieert financiële 
risico’s als onzekerheden die een negatief effect 
hebben op de eigen financieringsvoorwaarden, 
rentevoeten en liquiditeitspositie. Een uitgebreide 
beschrijving van de belangrijkste financiële risico’s  
is weergegeven in het jaarverslag van TenneT.  
Tabel 4.3 geeft een selectie van de belangrijkste 
financiële en rapportagerisico’s. 
 
4.4.4 Compliance risico’s
 
TenneT wil voldoen aan de geldende wet-  
en regelgeving en technische standaarden.  
Het niet voldoen aan deze wetgeving kan negatieve 
financiële en operationele consequenties hebben. 

De managers van de verschillende afdelingen zijn 
verantwoordelijk voor het bewaken van relevante 
veranderingen in de voor hun geldende wet- en 
regelgeving en de implementatie hiervan in de 
processen van de afdelingen. Daarnaast is er  
voor de technische compliance een technical 
compliance officer aangesteld die onderzoeken 
uitvoert om te bezien of TenneT de relevante 
technische wetgeving naleeft.

Tabel 4.4 geeft voorbeelden van wetgevingsrisico’s 
en mitigerende maatregelen. 

4.5  
Overzicht van  
de belangrijkste  
asset-gerelateerde risico’s

De asset-gerelateerde risico’s worden bijgehouden 
in het asset risicoregister. In het risicoregister wordt 
onderscheid gemaakt tussen actuele risico’s en 
toekomstige risico’s, bijvoorbeeld een voorziene 
overschrijding in de latere jaren of risico’s die 
ontstaan door specifieke ontwikkelingen.  
Tabel 4.5 geeft de top 5 van hoogste actuele risico’s 
weer. Daarbij zijn ook de belangrijkste bedrijfs-
waarden waarop het risico scoort weergegeven.

Voor de risico’s op de bedrijfswaarde Kwaliteit van 
Levering worden in paragraaf 5.5 de maatregelen 
beschreven. Voor de risico’s op de bedrijfswaarde 
Veiligheid gebeurt dit in paragraaf 6.2. Voor een 
meer gedetailleerd en uitgebreid overzicht van  
de risico’s en maatregelen wordt verwezen naar  
de vertrouwelijke bijlage.
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Financieel risico Beheersingsmaatregel

1 Risico clearing transacties

• APX-ENDEX

• Balans handhavingssysteem TenneT TSO B.V.

• Margining framework APX-ENDEX

• Zekerheden voor partijen met programma- 

verantwoordelijkheid

2 Treasury risico’s

• Marktrisico

• Kredietrisico

• Liquiditeitsrisico

• Herfinancieringsrisico

• Vaste rentes

• Vereiste minimumrating counterparties

• Opzetten kredietfaciliteiten

• Verminderen afhankelijkheid van bankensector

3 Regulatorisch rendement

• Onjuiste externe en interne rapportages

• Opstellen accounting manual

• Interne controles

• Business Control Framework

Compliance risico Beheersingsmaatregel

1 Algemene/juridische compliance  

met betrekking tot:

• Europese aanbesteding

• Bilaterale overeenkomsten

• Actieve betrokkenheid van juridische experts

• Adequate registratie van besluitvorming en contracten

2 Financiele compliance met betrekking tot

• IFRS

• Code Tabaksblat

• Actieve betrokkenheid van experts  

afdeling Group Control

3 Technische compliance met betrekking tot

• Elektriciteitswet en technische codes 

• ENTSO-e operationeel handboek 

• Elektrische veiligheidswetgeving en standaarden

• Technische compliance audits door  

de technische compliance officer

• Samenwerking met relevante wetgevingsinstanties

Nummer 

risicoregister Naam knelpunt Bedrijfswaarde

178 Zeeland, uitval door onvoldoende capaciteit voor 

productie

Financieel, Compliance

329 Groningen Hunze - Delfzijl, uitval door onvoldoende 

capaciteit voor productie

Financieel, Compliance, Kwaliteit van 

Levering

283 Letsel, uitval en schade door verouderde steunisolatoren Kwaliteit van Levering, Financieel, Reputatie

903 Letsel, uitval en schade door falende eindsluitingen Veiligheid, Kwaliteit van Levering, Reputatie

907 Letsel, uitval en schade door veroudering secundaire 

installaties 

Veiligheid, Kwaliteit van Levering, Financieel, 

Reputatie

Tabel 4.3

Tabel 4.4

Tabel 4.5
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Om de beschikbaarheid en daarmee de kwaliteit 
van de transportdienst transparant te maken, 
registreren alle netbeheerders de voorziene  
en onvoorziene onderbrekingen in hun netten en 
aansluitingen. Op basis van deze gegevens kunnen 
kwaliteitsindicatoren berekend worden.

De kwaliteit en beschikbaarheid van de transport-
dienst kan beïnvloed worden door operationele 
maatregelen, investeringen en nettopologie. Bij het 
behalen van deze streefwaarden spelen ook door 
de netbeheerder niet beïnvloedbare zaken een rol, 
zoals het weer of schade van buitenaf. 

5.1  
Gerealiseerd kwaliteits- 
niveau in het 110/150kV-
net van TenneT

In tabel 5.1 wordt het gerealiseerde kwaliteitsniveau 
over de jaren 2010-2012 voor alle 110/150kV-
netwerken onder beheer van TenneT gerapporteerd. 
De indicatoren worden berekend op basis van de  
in de Nestor-database vastgelegde gegevens. 
Hierbij wordt opgemerkt dat TenneT voor de 

gegevens van onderliggende netten afhankelijk is 
van de opgave van de regionale netbeheerders.

Er is een trend van verbetering waarneembaar:  
in 2010 zijn twee streefwaarden niet gehaald,  
in 2011 is één streefwaarde niet gehaald en in 2012 
zijn alle streefwaarden gehaald. Hoewel in 2011  
het aantal onderbrekingen sterk toenam, werden  
de streef-waarden voor de jaarlijkse uitvalsduur  
en voor de onderbrekingsfrequentie wel gehaald.  
Dit duidt op onderbrekingen van geringe omvang, 
waarbij relatief weinig afnemers getroffen werden  
en op een snel herstel van het elektriciteitstransport.  
De onderbreking in Tiel op 21 oktober 2011  
(zie ook tabel 5.2) nam ruim 55% van alle verloren 
verbruiksminuten van 2011 voor haar rekening.  
De onderbreking in Noord-Limburg op 24 september 
2012 nam bijna 60% van alle verloren verbruiks-
minuten van 2012 voor haar rekening. 

Analyse toont dat zowel in 2011 als in 2012  
de jaarlijkse uitvalduur gedomineerd wordt door  
enkele grote onderbrekingen, waarbij de voeding 
van een geheel 110/150kV-station is weggevallen. 
Een verband tussen de oorzaken is niet gevonden. 
In tabel 5.2 wordt een overzicht gegeven van de 
grote onderbrekingen in 2010, 2011 en 2012. 
 

Tabel 5.1

Gerealiseerde kwaliteitsniveau’s in 2010-2012 voor het 110/150kV-netwerk van TenneT

Aantal  

onderbekingen

Jaarlijkse uitvalduur 

(min.)

Onderbrekings- 

frequentie

Onderbrekings- 

duur (min.)

Streefwaarde 2,25 0,075 30

2010 10 4,72 0,038 126

2011 18 2,14 0,060 36

2012 7 0,74 0,026 28

Kwaliteit

05
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De onderbreking in Nijmegen in 2010 werd 
veroorzaakt door een falende overspanningsafleider. 
Het falen van een overspanningsafleider leidt tot 
een kortsluiting in het net, die alleen door 
uitschakeling van de te beschermen component 
(bijvoorbeeld een transformator) kan worden 
verwijderd. Omdat de betreffende overspannings-
afleiders ook voorkomen in de velden waarop  
de transformatoren van regionale netbeheerders  
zijn aangesloten, gaat falen vaak gepaard met een 
onderbreking in de voorziening waarbij 
eindafnemers spanningsloos worden. In de 
afgelopen jaren hebben meerdere overspannings-
afleiders van hetzelfde type gefaald. Onderzoek 
heeft aangetoond dat dit type component onder 
bepaalde omstandigheden een verhoogde kans  
op falen heeft. De betreffende populatie 
overspanningsafleiders scoort in de risico-
beoordeling hoog op de bedrijfswaarden Kwaliteit 
van Levering en Reputatie. Afweging van 

verschillende oplossingsalternatieven heeft 
geresulteerd in het besluit om de betreffende 
populatie ter grootte van 283 overspannings-
afleiders te vervangen. Het project hiervoor is 
inmiddels in het portfolio opgenomen5). 

Tabel 5.2

Grote onderbrekingen in 2010, 2011 en 2012

Jaar Locatie Datum

Uitvalduur 

(min.) % streefwaarde

Getroffen 

aansluitingen

Onderliggend 

net

2010 Sassenheim 150 9 januari 2,30 102% 74.078 50 kV

2010 Delft 150 16 mei 0,96 42% 58.753 20 kV

2010 Nijmegen 150 14 juli 1,13 50% 47.737 50 kV

2011 Schenkeschans 110 15 maart 0,17 8% 8.812 10 kV

2011 Zwartsluis 110 17 april 0,16 7% 52.349 10 kV

2011 Tiel 150 21 oktober 1,23 55% 86.594 50 kV

2012 Haps, Gennep, Cuyk 150 24 september 0,43 19% 37.696 10 kV

Voor de details van deze grote onderbrekingen wordt verwezen naar Bijlage A van de openbare rapportages  

“Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland” over 2010, 2011 en 2012. Deze zijn via de website  

van brancheorganisatie Netbeheer Nederland beschikbaar.

5 Het risico van de populatie overspanningsafleiders  
is opgenomen in het risicoregister onder risico  
ID:683 met als knelpunt ID: 921. In de portfolio  
is het investeringsproject terug te vinden onder  
nummer 002.566.
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5.2  
Gerealiseerd  
kwaliteitsniveau in  
het 220/380kV-net  
van TenneT

In tabel 5.3 wordt het gerealiseerde kwaliteitsniveau 
over de jaren 2010-2012 voor het 220/380kV-net 
van TenneT gerapporteerd. 
 
In 2012 is één klant gedurende 128 minuten 
spanningsloos geweest als gevolg van een storing 
in het 220/380kV-net. Dit betrof een storing in  
een klantaansluiting. De invloed op de jaarlijkse 
uitvalduur en de onderbrekingsduur is dermate 
gering dat deze bij het gegeven aantal decimalen 
achter de komma niet zichtbaar is. Onderzoek  
naar aanleiding van de onderbreking in 2012  
heeft geresulteerd in enkele correctieve acties  
van beperkte omvang, waardoor de oorzaak  
van deze storing wordt weggenomen.

5.3  
Streefwaarden onvoorziene  
onderbrekingen 2014-2023

TenneT streeft naar een hoge betrouwbaarheid van 
het landelijke HS- en EHS-netwerk. Daarom zal 
TenneT de streefwaarden, ondanks de steeds 
grilliger productieomstandigheden, voor de jaren 
2014-2023 handhaven. In tabel 5.4 worden deze 
streefwaarden nog eens weergegeven.

5.4  
Maatregelen ten aanzien 
van onderhoud  
en vervanging

Om een goed functionerend elektriciteitsnet te 
waarborgen, dienen de functies van de afzonderlijke 
assets in stand te worden gehouden. Dit kan 
enerzijds door het plegen van onderhoud en 
anderzijds door reviseren of vervangen. Inhoud  
en/of frequentie van het onderhoud kan gedurende 
de levensduur van een asset veranderen.  
Dit is gebaseerd op gebruik en bevindingen over  
de fysieke toestand (Health Index, storings-  
en onderhoudsgegevens). 

Voor de kwaliteitsbewaking van assets en het 
vaststellen wanneer er onderhoud plaats moet 
vinden dan wel vervanging noodzakelijk is, is 
informatie nodig. De informatie tot deze 
kwaliteitsbewaking is binnen TenneT geborgd in  
de Health Index. De Health Index is gedefinieerd als: 
‘De mate waarin een asset nog voldoet aan zijn 
ontwerpspecificaties bij normaal onderhoud binnen 
de gestelde zichtperioden’. In paragraaf 5.4.2 wordt  
de Health Index meer in detail beschreven. 
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Tabel 5.3

Gerealiseerde kwaliteitsniveau’s in 2010-2012 voor het 220/380kV-netwerk van TenneT

Aantal  

onderbekingen

Jaarlijkse uitvalduur 

(min.)

Onderbrekings- 

frequentie

Onderbrekings- 

duur (min.)

Streefwaarde 0 0 0

2010 4 0,41 0,004 92

2011 0 0,00 0,000 0

2012 1 0,00 0,000 128

Tabel 5.4

Streefwaarden kwaliteitsniveau 2014-2023 voor het TenneT netwerk

Jaarlijkse uitvalduur 

(min.)

Onderbrekings- 

frequentie

Onderbrekings- 

duur (min.)

110/150 kV 2,25 0,075 30

220/380 kV 0,00 0,000 0
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5.4.1 Proces van instandhouding
 
De activiteiten, intervallen en de besliskaders voor 
inspectie en onderhoud van de assets in het 
netwerk worden door TenneT Asset Management 
vastgesteld. Alle netdelen worden volgens hetzelfde 
onderhoudsconcept in stand gehouden.  
De uitvoering van de werkzaamheden wordt jaarlijks 
in opdracht gegeven aan de interne en drie externe 
Service Providers.

In figuur 5.1 wordt een overzicht van het instand-
houdingsproces weergegeven. Daarbij is de 
koppeling met de Plan-Do-Check-Act-cyclus van  
dit proces aangegeven.

Het instandhoudingsproces
Figuur 5.1

Portfolio

Onderhoudshistorie

ACT

DOCHECK

PLAN

Onderzoek
naar afwijking

Storingsregistratie
(Nestor)

Onderhoudsconcept 

Assetdata

Risico-analyse

Omgeving

Opstellen jaarlijks 
onderhoudsplan

Uitvoeren jaarlijks 
onderhoudsplan

Health-
Index
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Plan

Het onderhoudsconcept is risico gebaseerd.  
Het onderhoudsconcept is opgesteld aan de hand 
van een zogenoemde Failure Mode Effect & 
Criticality Analysis (FMECA). Daarin worden de 
risico’s van het falen van assets op component-
niveau geanalyseerd en de prestaties ten opzichte 
van de gewogen bedrijfswaarden geoptimaliseerd. 
Dit onderhoudsconcept voor de hoogspannings-
installaties (primair, secundair, tertiair en telecom) 
van TenneT bevat met name preventieve inspecties. 
Daarnaast worden er in het onderhoudsconcept 
ook zaken vanuit de omgeving (o.a. wetgeving  
en milieu) meegenomen die relevant zijn voor het 
onderhoud aan de assets. 

Het onderhoudsconcept is binnen TenneT vast-
gelegd in de TenneT Beleidsdocumenten (TBD)  
en in de Technische Onderhoudsrichtlijnen. In de 
TBD’s worden de onderbouwingen en de gemaakte 
keuzes binnen het onderhoudsconcept beschreven. 
De preventieve inspecties vanuit het onderhouds-
concept zijn vastgelegd in de Technische 
Onderhoudsrichtlijnen, waarin het ‘wat’ wordt 
beschreven. Deze Technische Onderhoudsrichtlijnen 
omschrijven de activiteit, het interval van deze 
activiteit aan een asset en de informatie (conditie 
indicator) die moet worden gerapporteerd. De 
conditie indicator wordt gebruikt in de Health Index. 

Jaarlijks wordt er een onderhoudsplan opgesteld 
vanuit het onderhoudsconcept. Dit zijn de 
standaardactiviteiten. Deze worden aangevuld  
met niet-standaardactiviteiten die in de check-fase 
geïdentificeerd worden.

Do

Het onderhoudsjaarplan wordt in opdracht gegeven 
aan de interne en drie externe Service Providers.
Naast de planbare activiteiten zijn er ook nog 
onvoorziene activiteiten, zoals het correctief 
onderhoud en vervolgwerkzaamheden die direct 
moeten worden uitgevoerd. Als zich storingen 
hebben voorgedaan, worden reparaties uitgevoerd 
of worden indien nodig componenten vervangen.

Check

Afwijkingen in de toestand, gesignaleerd tijdens het 
uitvoeren van het onderhoudsplan, worden 
vastgelegd en gerapporteerd, via de conditie-
indicatoren en de afwijkingenregistratie. Daarnaast 
worden via voortgangsrapportages de vervolg-
activiteiten vastgelegd, die nodig zijn om 
gedetecteerde risico’s te mitigeren. Dit alles conform 
de Technische Onderhoudsrichtlijnen en -kaders.

Bij een storing wordt bezien of deze ook op andere 
plaatsen kan optreden. Dit gebeurt onder andere 
door storingsonderzoeken (Root Cause Analysis) uit 
te laten voeren aan gefaalde en uitgevallen primaire 
componenten. Dit heeft als doel om het risico in 
kaart te krijgen voor overige componenten en 
daarmee eventuele herhaling te voorkomen door 
mitigerende maatregelen te treffen. Aan de hand 
van de bevindingen uit het onderzoek worden  
de risico’s van de betreffende assets afgewogen 
tegen de bedrijfswaarden conform het risicomodel 
van TenneT. Bij de risicoanalyse voor de assets 
worden verschillende opties ter risicoreductie 
afgewogen. Hieruit volgt een strategie om de 
instandhouding van een assetpopulatie of een 
netdeel op niveau te brengen of te houden. 

Act

Deze vervolgactiviteiten worden wederom op basis 
van risiconiveau geprioriteerd en uitgezet in de tijd, 
via kaders of afzonderlijke analyses. Daarnaast is er 
altijd een route voor uitzonderingen, waarbij urgente 
zaken door Asset Management samen met de 
Service Providers tot een oplossing worden gebracht.

De strategie voor het op niveau brengen of houden 
van de fysieke toestand van componenten kan 
bestaan uit een uitbreiding van het onderhouds-
concept, het uitvoeren van een structurele revisie  
of het vervangen van componenten. De vervangings- 
en revisieprojecten worden opgenomen in het 
portfolio. De uitbreiding van de onderhouds-
activiteiten wordt in het onderhoudsplan verwerkt. 
Ook kunnen de hieruit voortvloeiende inzichten 
aanleiding zijn om het onderhoudsconcept te 
evalueren en op relevante punten aan te passen. 
Het onderzoek naar falende overspanningsafleiders 
dat in paragraaf 5.1 beschreven is, is een voor-
beeld van bijsturen naar aanleiding van een storing.
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5.4.2 Health Index
 
Voor de kwaliteitsbewaking van assets is door 
TenneT de Health Index ontwikkeld. Hierbij is  
de conditie (Health) van de componenten het 
resultaat van de verwachte levensduur en de  
fysieke toestand van een component. De verwachte 
levensduur is gebaseerd op de faalstatistieken  
en het bouwjaar van een populatie. De fysieke 
toestand van een component betreft de werkelijke 
veroudering uitgedrukt in een conditiefactor.  
Deze conditiefactor is opgebouwd uit verschillende 
conditie-indicatoren met elk hun eigen weegfactor. 
De waarden van deze conditie-indicatoren zijn 
gebaseerd op de inspectieresultaten. 

De Health Index geeft een beeld in hoeverre  
de componenten binnen de zichtperioden van  
drie en zeven jaar voldoen aan de technische 
uitgangspunten. Hiertoe zijn vier niveaus 
gedefinieerd, die zijn samengevat in figuur 5.2. 
• Groene Health Index: de verwachte technische 

conditie blijft binnen de zichtperiode van  
zeven jaar voldoen aan de technische uitgangs-
punten, mits het normale, reguliere onderhoud 
gepleegd wordt;

• Oranje Health Index: de verwachte technische 
conditie voldoet binnen de zichtperiode van zeven 
jaar niet aan de technische uitgangspunten, maar 
kan met additioneel onderhoud teruggebracht 
worden naar een groene Health Index;

• Rode Health Index: de verwachte technische 
conditie voldoet binnen de zichtperiode van zeven 
jaar niet meer aan de technische uitgangspunten. 
Afhankelijk van de risico’s worden de acties 
vastgesteld om het component weer terug te 
brengen naar een groene Health Index;

• Paarse Health Index: de verwachte technische 
conditie voldoet binnen een zichtperiode van drie 
jaar niet meer aan de technische uitgangspunten. 
Door uitvoering van revisies of vervangingen, 
opgenomen in het portfolio, worden deze risico’s 
gemitigeerd.

Scores Health index
Figuur 5.2

Health: Onvoldoende
Vervanging/revisie

Health: Matig
Risico gebaseerd actieplan

Health: Voldoende
Aanvullend onderhoud mogelijk 

Health: Goed
Regulier onderhoud 
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Het onderhoudsplan van TenneT is zo ingeregeld 
dat jaarlijks een evenredig deel van een bepaalde 
componentpopulatie wordt geïnspecteerd of 
onderhouden. Gezien deze onderhoudsintervallen 
zullen er enkele jaren overheen gaan voor het 
merendeel van de informatie van de eigen bedrijfs-
middelen bekend is. Met de huidige stand van 
zaken kunnen al analyses worden gemaakt met 
betrekking tot de verschillende populaties.

De Health Index geeft een snel inzicht in de 
toestand van de assets. Wanneer de Health Index 
score rood of paars krijgt, wordt eerst onderzocht 
waardoor deze score ontstaat en beoordeeld of 
inderdaad de kwaliteit van de asset zorgwekkend is. 
In het net staan veel componenten die hun 
geplande levensduur bereiken en op basis daarvan 
rood scoren, maar in de praktijk nog niet aan het 
eind van hun technische levensduur zijn. De score 
rood is voor die gevallen een onderschatting van  
de levensduur. Een score rood waarbij de 
conditiegegevens uit de onderhoudsuitvoering zijn 
meegenomen, duidt doorgaans op een verdachte 
technische staat en is dan reden om voor deze 
groepen een actieplan op te stellen. Hierin wordt 
verder geanalyseerd waarom de betreffende assets 
‘rood’ kleuren en op basis hiervan wordt een risico-
gerelateerd actieplan opgesteld. Voortschrijdend 
inzicht kan overigens nog leiden tot bijstelling van 
de kennisregels ten behoeve van de Health Index.

Toepassing van de Health Index betekent in de 
praktijk dat bij groen de bedrijfsvoering geen 
aanpassing behoeft. Bij oranje zal er additioneel 
onderhoud plaatsvinden, maar zijn de assets  
verder niet verdacht.
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Bij alle categorieën in figuur 5.3 heeft het merendeel 
score groen tot oranje. De kwaliteit  
van deze assets staat verder niet ter discussie.  
Bij de categorie rail is een rood gebied zichtbaar.  
De Health Index score is hier gebaseerd op leeftijd. 
Voor de betreffende railsystemen is bekend dat 
deze op een ‘ouder’ onderstation staan.  
Er wordt een nader onderzoek ingesteld naar  
de toestand van de railsystemen op deze 
onderstations en indien nodig worden op basis 
hiervan maatregelen gedefinieerd.

De vermogensschakelaars uit de rode en paarse 
categorie hebben deze score op basis van hun 
conditie en leeftijd. De Health Index van deze 
componenten wordt nader onderzocht en indien 
nodig worden actieplannen opgesteld. Het einde 
levensduur van deze componenten is bekend onder 

risiconummers 644 en 852 en de maatregelen zijn 
bekend onder portfolionummers 002.265, 002.384, 
002.498 en 002.499. Dit betreft verschillende 
vervangingsprojecten voor vermogensschakelaars, 

De paarse en rode categorie bij de meet-
transformatoren hebben deze score op basis van 
hun conditie. Naar aanleiding van een aantal 
incidenten, waarbij meettransformatoren destructief 
zijn gefaald, is het risico van het falen van deze 
meettransformatoren bepaald. Dit risico is bekend 
onder risiconummer 845. Als maatregel om dit 
risico te mitigeren is een landelijk vervangings-
programma voor de komende jaren opgesteld.  
De projecten met de portfolionummers 002.508, 
002.593, 002.594 en 002.595 omvatten de 
vervangingen van deze categorie meet-
transformatoren in het elektriciteitsnet van TenneT.

Health Index scores van het gehele TenneT gebied

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000 %

Vermogenstransformatoren

Lijnen en masten

Kabels

Meettransformatoren

Aarder

Scheider

Vermogensschakelaar

Health: Goed

Health: Voldoende

Health: Matig

Health: Onvoldoende

Figuur 5.3

Rail
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Voor kabels geldt dat naar aanleiding van 
opgetreden storingen een risicoanalyse is opgesteld 
voor een bepaald kabeltype (UGD) in specifieke 
netconfiguraties (uitlopers). Voor twee netlocaties 
met verhoogde faalkans zijn de kabels bepaald  
in categorie paars en zal een derde kabel worden 
gelegd ter mitigatie van het risico. In het net 
bevinden zich op nog vijf plaatsen uitlopers met  
dit kabeltype. Deze kabels verkeren nog in goede 
staat, maar vanwege de lange hersteltijden van dit 
kabeltype zijn deze situaties van uitlopers op basis 
van risico beoordeeld als oranje.

Een aantal oliedrukkabels lekt en krijgt daarvoor 
code rood. Hoewel de technische functionaliteit niet 
op korte termijn in gevaar is, betekent het lek wel 
vervuiling van bodem en een risico op vocht-
indringing op de langere termijn. Deze knelpunten 
worden gemitigeerd en de bodem wordt gesaneerd 
in overleg met de lokale overheden. 

De komende jaren worden meerdere eindsluitingen 
(type Dätwyler) vervangen, die niet te herleiden  
zijn tot de Health Index-resultaten. Naar aanleiding 
van enkele incidenten die de afgelopen jaren 
hebben plaatsgevonden, is het risico van de 
Dätwyler-eindsluitingen bepaald (risiconummer 903) 
en is een landelijk vervangingsprogramma 
gedefinieerd, onder portfolionummers 002.555, 
002.556 en 002.584. Ook voor een bepaald type 
overspanningsafleiders (BBC type HM) is op basis 
van storingsonderzoeken het risico bepaald 
(risiconummer 921) en een vervangingsprogramma 
gedefinieerd (002.566, 002.567).

Bij hoogspanningslijnen en -masten betreft de paarse  
categorie een lopende revisie. Het rode gebied bij 
de lijnen en masten betreft lijnen met een bouwjaar 
rond 1950, waarbij renovatie van de mastfunderingen  
vereist is. Het risico gebaseerde actieplan dat is 
opgesteld, geeft aan dat de renovatie van de mast-
funderingen de toestand van de verbindingen terug-
brengt op een goed (groen) niveau. De komende 
jaren wordt steeds een deel van de funderingen 
hersteld. Het risico voor deze mastfunderingen is 
bekend onder risiconummer 651. Tevens omvat  
de rode categorie lijnen met trillingsdemperproblemen  
en lijnen waar de isolatoren vervangen moeten 
worden. Deze isolatoren worden vervangen door 
kunststof isolatoren. De oranje categorie betreft 
lijnen waar nader materiaalonderzoek plaatsvindt 
om de noodzaak van revisies af te wegen.

Bij transformatoren betreft de paarse categorie 
transformatoren waarvoor al maatregelen zijn 
opgenomen in het portfolio. De categorie rood 
betreft transformatoren waarvan olieanalyses 
aanleiding geven tot een nader onderzoek.  
De resultaten hiervan kunnen reden zijn voor  
een revisieprogramma om transformatoren terug  
te brengen in een goede conditie of om tot 
vervanging over te gaan.
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Figuur 5.4 geeft een overzicht welke wijzigingen  
in de Health Index er ten opzichte van het KCD 2011  
zijn opgetreden.

In de afgelopen jaren is de Health Index-systematiek 
binnen TenneT verder ontwikkeld en verbeterd.  
Als gevolg van deze verbeteringen zijn meerdere 
wijzigingen opgetreden ten opzichte van het 
resultaat van 2011. Daarnaast wordt het resultaat 
van de Health Index natuurlijk ook beïnvloed door 
wijzigende leeftijden van componenten, conditie-
gegevens van componenten en de wijzigingen  
in verwachte technische levensduur.  
De belangrijkste wijzigingen in Health Index-scores 
ten opzichte van het KCD 2011 zijn:
• Met betrekking tot railsystemen is met name  

de leeftijd van de railsystemen van invloed.  
De rode categorie ontstaat als gevolg van de 
leeftijd van de rail ten opzichte van de gestelde 
technische levensduur. Aanvullende informatie 
met betrekking tot de conditie van de rail-
systemen kan het resultaat nog bijstellen.  
Verdere stappen zijn hiervoor beschreven. 

• Bij de vermogensschakelaars is een deel van  
de populatie verschoven van groen naar oranje. 
Dit is te verklaren door verbetering in asset-
gegevens en dan met name de leeftijden van  
de componenten. Voor de paarse categorie loopt 
een vervangingsplan.

• Bij de scheiders en aarders is een verschuiving 
opgetreden van het oranje naar het groene 
gebied. De reden hiervoor zijn doorgevoerde 
verbeteringen in de asset data. Ook de enkele 
scheiders en aarders in de rode categorie zijn hier 
een gevolg van. 

• Bij de meettransformatoren is ten opzichte van 
het resultaat van 2011 een verslechtering van  
de Health Index zichtbaar. Het ontstaan van  
de rode en de paarse categorie is op basis van 
voorgevallen incidenten en de specifieke conditie-
bepalingen naar aanleiding hiervan, zoals hiervoor 
al toegelicht. De componenten uit de rode 
categorie van het KCD 2011 zijn inmiddels  
deels vervangen. 

• Voor kabels geldt dat het asset data verrijkings-
project heeft geresulteerd in een verbeterde 
registratie van de leeftijden van de kabels.  
Een onbekende leeftijd resulteerde in 2011 in  
een categorie oranje. De paarse en rode 
categorie betreft oudere kabels waar onder-
brekingen zijn opgetreden zonder uitval van 
levering. Hiervoor worden extra kabels gelegd  
om de redundantie te vergroten, waarna deze 
systemen geheel vervangen worden.

• Voor de lijnen en masten is het rode gebied 
kleiner geworden, doordat een aantal renovaties 
van mastfunderingen uitgevoerd is. De paarse 
categorie betreft verdere veroudering waarvoor nu 
een revisie loopt.

• Bij transformatoren is de categorie rood gegroeid 
ten gevolge van olieanalyseresultaten die nader 
onderzoek vergen. Hiervoor is een onderhouds- 
en revisieprogramma opgesteld. 

TenneT Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 | Deel 136



 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000 %

Rail (KCD 2011)

Rail (KCD 2013)

Vermogensschakelaar (KCD 2011)

Vermogensschakelaar (KCD 2013)

Scheider (KCD 2011)

Scheider (KCD 2013)

Aarder (KCD 2011)

Aarder (KCD 2013)

Meettransformator (KCD 2011)

Meettransformator (KCD 2013)

Kabels (KCD 2011)

Kabels (KCD 2013)

Lijnen en masten (KCD 2011)

Lijnen en masten (KCD 2013)

Transformatoren (KCD 2011)

Transformatoren (KCD 2013)

Figuur 5.4

Vergelijking Health Index scores KCD2011 en KCD2013

Health: Goed

Health: Voldoende

Health: Matig

Health: Onvoldoende

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000 %

Rail (KCD 2011)

Rail (KCD 2013)

Vermogensschakelaar (KCD 2011)

Vermogensschakelaar (KCD 2013)

Scheider (KCD 2011)

Scheider (KCD 2013)

Aarder (KCD 2011)

Aarder (KCD 2013)

Meettransformator (KCD 2011)

Meettransformator (KCD 2013)

Kabels (KCD 2011)

Kabels (KCD 2013)

Lijnen en masten (KCD 2011)

Lijnen en masten (KCD 2013)

Transformatoren (KCD 2011)

Transformatoren (KCD 2013)

Figuur 5.4

Vergelijking Health Index scores KCD2011 en KCD2013

Health: Goed

Health: Voldoende

Health: Matig

Health: Onvoldoende

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000 %

Rail (KCD 2011)

Rail (KCD 2013)

Vermogensschakelaar (KCD 2011)

Vermogensschakelaar (KCD 2013)

Scheider (KCD 2011)

Scheider (KCD 2013)

Aarder (KCD 2011)

Aarder (KCD 2013)

Meettransformator (KCD 2011)

Meettransformator (KCD 2013)

Kabels (KCD 2011)

Kabels (KCD 2013)

Lijnen en masten (KCD 2011)

Lijnen en masten (KCD 2013)

Transformatoren (KCD 2011)

Transformatoren (KCD 2013)

Figuur 5.4

Vergelijking Health Index scores KCD2011 en KCD2013

Health: Goed

Health: Voldoende

Health: Matig

Health: Onvoldoende

37TenneT Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 | Deel 1



5.5  
Maatregelen ter mitigatie  
van risico’s inzake  
Kwaliteit van Levering

De belangrijkste risico’s die de kwaliteit van de 
transportdienst bedreigen, zijn de risico’s met hoge 
scores op de bedrijfswaarde Kwaliteit van Levering. 
Hieronder noemen we voor de risico’s uit de eerder 
gepresenteerd top 5 waarbij Kwaliteit van Levering 
een belangrijke bedrijfswaarde is de maatregelen 
die gedefinieerd zijn. De risiconummers en project-
nummers helpen om de onderliggende gegevens 
terug te vinden in het risicoregister en het Annual 
Investment Plan.
   
Het capaciteitsknelpunt op de verbinding Groningen 
Hunze – Delfzijl (risiconummer 329) komt nader aan 
bod bij de beschrijving van de capaciteitsknelpunten 
en maatregelen voor het 110kV-net in de regio 
Noord (hoofdstuk 10). Het knelpunt wordt daar 
beschreven met een tussenstation, ‘Slochteren 
Dellerweerden’.

Het risico van uitval en schade door falende 
eindsluitingen is hiervoor bij de toelichting op  
de Health Index aan bod geweest. 

De andere twee genoemde risico’s (nummer 283 en 
907) zijn tijdens het reguliere proces bij inspecties 
en storingsanalyses geïdentificeerd. Met betrekking 
tot risiconummer 907 is een nader onderzoek 
uitgevoerd naar de toestand van secundaire 
installaties. In veel stations is inmiddels gebleken 
dat deze installaties inderdaad toe zijn aan 
vervanging. Hiervoor is een overall lange termijn-
vervangingsplan ‘Rensec’ (Renovatie Secundair) 
opgesteld. Een groot gedeelte van deze 
vervangingen is met een onderverdeling reeds 
opgenomen in het portfolio, onder de nummers 
002.545 tot en met 002.549. Dit zijn programma’s 
met verschillende prioriteiten. De bijbehorende 
risiconummers lopen van 906 tot en met 911. 

Belangrijkste asset-gerelateerde risico’s op Kwaliteit van Levering

Risico-nummer Naam knelpunt Maatregel Project-nummers

329 Groningen Hunze - Delfzijl, uitval door 

onvoldoende capaciteit voor productie

Capaciteitsuitbreiding 002.055,  

002.585

283 Letsel, uitval en schade door  

verouderde steunisolatoren

Vervangen componenten 000.075

903 Letsel, uitval en schade door  

falende eindsluitingen

Renovatie en vervanging 002.584

907 Letsel, uitval en schade door  

veroudering secundaire installaties 

Renovatie en vervanging 002.546

Tabel 5.5
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5.6  
Investeringsplan

De vervangingsinvesteringen en structurele revisies 
zijn vermeld in het Annual Investment Plan (AIP),  
dat als vertrouwelijke bijlage is toegevoegd. 

In tabel 5.6 worden de verwachte hoeveelheden 
componenten weergegeven die binnen een zicht-
periode van 1-5, 6-10 en 11-15 jaar vervangen 
dienen te worden. 

5.7  
Onderhoudsplan

Een afschrift van het onderhoudsplan is opgenomen 
in de bijlage. 

Belangrijkste asset-gerelateerde risico’s op Kwaliteit van Levering

Risico-nummer Naam knelpunt Maatregel Project-nummers

329 Groningen Hunze - Delfzijl, uitval door 

onvoldoende capaciteit voor productie

Capaciteitsuitbreiding 002.055,  

002.585

283 Letsel, uitval en schade door  

verouderde steunisolatoren

Vervangen componenten 000.075

903 Letsel, uitval en schade door  

falende eindsluitingen

Renovatie en vervanging 002.584

907 Letsel, uitval en schade door  

veroudering secundaire installaties 

Renovatie en vervanging 002.546

Tabel 5.6

Aantal componenten dat in de komende 15 jaar vervangen wordt (inclusief CBL-gebieden) 

Te vervangen/reviseren  

componenten binnen:

Aantal componenten 

in netwerk

 0-5 jaar 6-10 jaar 11-15 jaar

Rail 22 100 29 511 stuks

Vermogensschakelaar 64 211 67 2.313 stuks

Scheider 127 960 83 6.184 stuks

Aarder 0 589 80 5.528 stuks

OSA 141 0 0 2.741 stuks

Meettransformator 2.000 2.000 1.000 13.475 stuks

Condensatorbank 0 1 0 64 stuks

Doorvoering 2 10 2 213 stuks

Transformator 7 34 7 110 stuks

Kabels 63 51 0 1.593 stuks

Lijnen en Masten 245 1.307 7 8.173 stuks
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6.1  
Arbeidsveiligheidsbeleid

Centraal voor arbeidsveiligheid staat het TenneT-
brede Safety, Health & Environment (SHE) beleid. 
Dit beleid is op een hoog abstractieniveau 
geformuleerd en heeft de vorm van een ambitie  
c.q. intentieverklaring. Het SHE-beleid heeft op de 
volgende twee manieren effect binnen TenneT.
 
Beleid in de lijn van werkgever – werknemer 
In deze lijn heeft het beleid direct invloed op de 
medewerkers van TenneT. In deze hiërarchische lijn 
heeft het Asset Management model geen aan-
sturende rol richting externe Service Providers. 

Beleid in de lijn van opdrachtgever –  
opdrachtnemer
In deze lijn dient de Asset Managementketen  
(en het managementsysteem) wel te organiseren 
dat de relevante aspecten van het SHE-beleid  
ten behoeve van externe Service Providers zijn 
verwerkt in uitbreidings- en instandhoudings-
activiteiten (de processen nieuwbouw en  
beheer & instandhouding). 

6.1.1  Arbeidsveiligheid binnen  
het proces Nieuwbouw

 
Voor het proces Nieuwbouw geldt dat het 
document ‘V&G Proces Beschrijving’ aangeeft op 
welke wijze arbeidsveiligheid geborgd moet zijn 
vanaf het ontwerp van een nieuwe installatie tot en 
met de realisatie van een installatie. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan de opdrachtgever – 
opdrachtnemerlijn van het SHE-beleid. Ten aanzien 

van het proces Nieuwbouw is een PDCA-cyclus 
inzake arbeidsveiligheid opgenomen in het 
document ‘V&G Proces Beschrijving’. Hierin staat 
per fase van het project vermeld wie welke 
Veiligheids- & Gezondheidsplannen oplevert en wie 
deze controleert.

6.1.2  Arbeidsveiligheid  
binnen het proces  
Beheer & Instandhouding (B&I)

 
Voor het proces van beheer & instandhouding geldt 
dat binnen de Technische Onderhoudsrichtlijnen 
wordt aangegeven op welke wijze arbeidsveiligheid 
geborgd dient te zijn tijdens het beheer en het 
onderhoud. Verder geldt als kader vanuit Asset 
Management voor de veiligheid op installaties het 
kaderdocument Elektrische Veiligheid. In dit 
document worden ook nadere aanwijzingen 
gegeven voor (overige) risicovolle werkzaamheden 
en bijzondere situaties. De Technische Onderhouds-
richtlijnen geven bovendien aan op welke wijze met 
afwijkingen en vervolgactiviteiten moet worden 
omgegaan. Hiermee wordt invulling gegeven aan  
de opdrachtgever – opdrachtnemerlijn van  
het SHE-beleid. 

Ten aanzien van het proces Beheer & Instand-
houding is een PDCA-cyclus over arbeidsveiligheid 
opgenomen in de Technische Onderhouds-
richtlijnen. Zowel bij specifieke activiteiten als  
de periodieke rapportages vanuit de activiteit 
‘Activiteiten beheersactiviteiten veiligheid en milieu’ 
kunnen afwijkingen worden gesignaleerd, die 
kunnen leiden tot vervolgacties vanuit Asset 
Management.

Veiligheid

06
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6.2  Maatregelen ter  
mitigatie van risico’s  
inzake Veiligheid

Veiligheid is de belangrijkste bedrijfswaarde van 
TenneT en is gedefinieerd als ‘Vermijden van gevaar 
voor leven en welzijn van alle mensen in interactie 
met bedrijfsmiddelen en activiteiten van TenneT 
TSO.’ Veiligheid heeft dus niet enkel betrekking op 
TenneT medewerkers en personen die aan de 
assets werken, maar op alle mensen die zich in de 
nabijheid van de assets bevinden. 

In tabel 6.1 worden de belangrijkste asset-
gerelateerde risico’s uit de top 5 van asset risico’s 
(zie paragraaf 4.5) op de bedrijfswaarde Veiligheid 
weergegeven. Deze tabel geeft ook de maatregelen 
waarmee deze risico’s gereduceerd worden weer. 
De risiconummers en projectnummers helpen om 
de onderliggende gegevens terug te vinden in het 
risicoregister en het Annual Investment Plan.

Beide risico’s uit tabel 6.1 zijn in paragraaf 5.5  
over de mitigatie van risico’s inzake Kwaliteit van 
Levering al aan bod gekomen. 

6.3 Calamiteitenplan

TenneT streeft ernaar dat alle voorzienbare 
crisissituaties worden geïdentificeerd, die effect 
hebben op de veiligheid van mensen, het primaire 
proces (transport- en systeemdienst), financiën,  
het milieu, de assets en/of de reputatie van TenneT. 
Op basis van deze identificaties is een crisis-
managementorganisatie ingericht die crisissituaties 
(voorspelbare en niet-voorspelbare) op alle boven-
genoemde bedrijfswaarden zo effectief en efficiënt 
als mogelijk kan oplossen.

De crisismanagementorganisatie heeft het doel om 
een crisis zo vroeg mogelijk te identificeren om zo  
het juiste managementniveau te kunnen inschakelen 
voor het oplossen van de crisis. Bij de identificatie 
van een crisis wordt onderscheid gemaakt in drie 
niveaus: incident, emergency of crisis. De classificatie  
vindt plaats op basis van de impact die de 
gebeurtenis heeft op de bedrijfswaarden.

De crisisorganisatie is bedoeld om 24 uur per dag 
en 7 dagen per week direct te kunnen reageren  
op situaties die zich buiten de dagelijkse bedrijfs-
voering voordoen. In het crisismanagementplan  
is de crisis-managementorganisatie van TenneT  
nader beschreven. Afstemming met hulpverlenende 
diensten is geregeld via convenanten. Met enige 
regelmaat wordt de crisismanagementorganisatie 
geoefend in het omgaan met bepaalde 
gebeurtenissen. 

Tabel 6 1.

Belangrijkste asset-gerelateerde risico’s op Veiligheid

Risico-nummer Naam knelpunt Maatregel Project-nummers

903 Letsel, uitval en schade door  

falende eindsluitingen

Renovatie en vervanging 002.584

907 Letsel, uitval en schade door  

veroudering secundaire installaties 

Renovatie en vervanging 002.546
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Met de acceptatie van Richtlijn 2009/72/EG van  
het Europees Parlement en de Europese Raad,  
die de gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit omvat, hebben alle  
Europese Transmission System Operators (TSO’s) 
van elektriciteit sinds 2009 de verplichting om 
samen te werken in de Europese netbeheerders-
organisatie ENTSO-E. 

Binnen dit samenwerkingsverband stellen de 
Europese TSO’s op regionaal niveau capaciteits-
ramingen en investeringsplannen op (Regional 
Investment Plans, RgIPs). Deze regionale plannen 
bevatten alle projecten met een euregionale impact. 
Daarbij ligt de focus voornamelijk op projecten  
in het 220/380kV-net van landen en de grens-
overschrijdende verbindingen tussen landen.  
TenneT maakt binnen ENTSO-E deel uit van  
de Regional Group North Sea. Alle regionale 
investeringsplannen tezamen vormen het  
Ten-Year Network Development Plan (TYNDP).

Gelet op de hoge graad van interconnectie met 
buurlanden is TenneT actief betrokken bij het 
opstellen van de Europese plannen. Zo wordt  
ook de consistentie met het nationale KCD  
zeker gesteld. 

De aanpak van het TYNDP en KCD om tot 
capaciteitsraming te komen vertoont grote 
gelijkenissen, zoals weergegeven in figuur 7.1.  
De aansluiting tussen het TYNDP 2014 en dit KCD 
wordt onder andere bereikt door enkele visies uit 
het TYNDP als scenario’s voor dit KCD te hanteren.

Gegevens (opgestelde productie en elektriciteits-
vraag) over de buitenlandse markt zijn voor dit KCD 
grotendeels ontleend aan TYNDP-data. Omgekeerd 
worden de KCD prognosecijfers over het Nederlandse 
productiepark en de elektriciteitsvraag door TenneT 
ingebracht voor gebruik in de ENTSO-E plannen. 

In het TYNDP 2014 wordt het voorziene Europese 
EHV-net (spanningsniveaus vanaf 220 kV) van 2030 
getoetst. Hiervoor levert TenneT het model van  
het Nederlandse 220/380kV-net aan, zoals voorzien 
wordt in 2030. De uitkomsten van de TYNDP-
netanalyses worden uiteindelijk getoetst op 
consistentie met de KCD-resultaten. 

Het voornaamste verschil in methodologie tussen 
het TYNDP en het KCD ligt in de beoordeling  
van projecten. In het TYNDP worden investerings-
projecten op een aantal criteria beoordeeld, zoals  
voorgeschreven wordt door Europese wetgeving. 
Deze stap is geen onderdeel van het KCD. 
Daarnaast wordt het 110/150kV-net in het TYNDP 
buiten beschouwing gelaten en ligt de nadruk op  
de analyse van het steekjaar 2030.

Ramen  
capaciteitsbehoefte

07
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Naast de samenwerking binnen ENTSO-E participeert  
TenneT in diverse onderzoeksprojecten op het gebied  
van netontwikkeling. Het gaat hierbij vaak om multi-
disciplinaire groepen, waarbij naast TSO’s ook over-
heden, instellingen en het bedrijfsleven deelnemen. 
Deze studies concentreren zich veelal op het 
inpassen van hernieuwbare bronnen in het systeem 
en hebben meestal een euregionaal karakter. 
Hiermee bouwt TenneT expertise op over de invloed 
van de onderzochte ontwikkelingen op het net. 

Verder participeert TenneT ook nog in het 
zogenaamde Pentalaterale Energie Forum (PLEF) 
waaraan verder TSO’s uit België, Duitsland, 
Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland 
deelnemen. Dit forum, onder leiding van de energie-
ministers van de deelnemende landen, is een 
samenwerkingsverband dat zich richt op verbetering 
van elektriciteitsmarktintegratie en leveringszekerheid 
in de regio. Ten aanzien van verdere marktintegratie 
wordt momenteel gewerkt aan de invoering van  
de flow-based marktkoppeling in de regio. 
Daarnaast zullen er analyses uitgevoerd worden 
naar de leveringszekerheid, in het licht van  
de verdere inpassing van grote hoeveelheden  
duurzaam vermogen. Daarbij zal ook worden 
onderzocht of, en ja welke maatregelen nodig zijn 
om het leveringszekerheidsniveau te handhaven  
op het huidige niveau.

Enkele voorbeelden van deze samenwerkings-
projecten zijn het North Seas Countries Offshore 
Grid Initiative (NSCOGI)6), het Twenties project7)  
en GridTech8). In de NSCOGI-studie is een mogelijk 
ontwerp van een offshore net op de Noordzee ten 
behoeve van de ontsluiting van offshore windparken 
onderzocht.

Het Twenties-project richt zich op de structurele 
integratie van windenergie in het Europese 
elektriciteitssysteem. Hierbij is door TenneT onder 
andere deelgenomen aan onderzoek naar  
de mogelijkheid om de flexibiliteit van waterkracht  
in de Alpen te gebruiken om windenergie in het 
elektriciteitssysteem in te passen. 

Het onderzoek in het kader van GridTech 
concentreert zich op innovatieve technieken  
voor het inpassen van hernieuwbare bronnen. 
Daarbij wordt voor Nederland gekeken naar een 
forse toename van het offshore windvermogen  
en de mogelijkheid om dit met gelijkstroom-
verbindingen naar de belastingcentra in de regio  
te brengen. 

Aansluiting KCD2013 bij TYNDP2014
Figuur 7.1

Scenario uitwerking & validatie

TYNDP proces

ENTSO-E Visies gebruikt in 
opstellen scenario’s

Aansluiting KCD bij TYNDP

Marktstudies Marktgegevens gebruikt bij 
kwantificering scenario’s

Netwerkstudies Consistent netmodel

Projectidentificatie & -beoordeling Toets op consistentie

6 North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative:  
www.benelux.int/NSCOGI/

7 Twenties: www.twenties-project.eu

8 GridTech: www.gridtech.eu
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Nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen waar in dit 
KCD mee rekening is gehouden, zijn het SER-
Energieakkoord9) (hierna Energieakkoord), de 
Ontwerp-Structuurvisie Windenergie op land10) 
(hierna Structuurvisie Windenergie op land) en  
de voorgenomen wijziging van de Rijksstructuurvisie 
Windenergie op zee11) (hierna Structuurvisie Wind-
energie op Zee).

Voor de vaststelling van de kritische situaties van 
elektriciteitsvraag en -aanbod is voor dit KCD 
gebruik gemaakt van een methodiek die TenneT 
samen met de TU Delft heeft ontwikkeld. In deze 
methodiek is op een slimme wijze het marktmodel 
van TenneT gekoppeld aan een DC-loadflowmodel 
van het transportnet. Hierdoor kunnen voor ieder  
te beschouwen jaar alle uren worden geïdentificeerd 
waarin er overbelastingen van verbindingen plaats-
vinden. Doordat in het marktmodel ook de productie 
van zon- en windvermogen is gesimuleerd, aan  
de hand van historische meteorologische gegevens, 
is het mogelijk geworden om de dynamiek van 
elektriciteitsproductie beter in kaart te brengen. 

Het totale proces voor het ramen van de capaciteits- 
behoefte bestaat binnen TenneT op hoofdlijnen  
uit vijf stappen: 
Stap 1 Vaststellen scenario’s.
Stap 2 In kaart brengen van de ontwikkelingen  
 vraag en aanbod.
Stap 3 Kwantificeren scenario’s: belasting (MW)  
 en opgesteld productievermogen (MW).
Stap 4 Bepalen planningssituaties per scenario.
Stap 5 Vaststellen capaciteitsbehoefte  
 en bepalen oplossingsrichtingen  
 voor knelpunten.

Hieronder volgt voor stap één tot en met vier  
een toelichting van de aanpak, de onderlinge 
samenhang tussen de stappen en de resultaten.  
In hoofdstuk 8 worden de details van stap 5 
beschreven.

9 SER: Energieakkoord voor duurzame groei,  
6 september 2013

10 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ontwerp- 
Structuurvisie Windenergie op land, maart 2013

11 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Voornemen 
Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, april 2013
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7.1 
Vaststellen scenario’s 
(stap 1)

7.1.1 Aanpak en samenhang 
 
Voor de inrichting van de scenario’s wordt  
de volgende aanpak gehanteerd:
• Bijhouden van nationale en internationale  

(vak)literatuur over ontwikkelingen in politiek, 
maatschappij en energievoorziening die 
aanleiding zouden kunnen geven tot 
veranderingen in de scenariodimensies  
zoals door TenneT vastgesteld in het Kwaliteits- 
en Capaciteitsplan 2006 – 2012;

• Waar mogelijk aansluiten op, en waar nodig 
actualiseren van, de scenario’s uit het KCD 2011;

• Incorporeren van ENTSO-E toekomstbeelden  
die zijn vastgesteld voor het Ten-Year Network 
Development Plan 2014 (TYNDP2014) en  
het daaraan verbonden Regional Investment Plan 
van de Regional Group North Sea. 

Evenals voor eerdere Kwaliteits- en Capaciteits-
plannen blijft bij deze aanpak als randvoorwaarde 
gelden dat het te verkennen toekomstgebied 
dermate breed moet zijn dat de uiteindelijke situatie 
met grote waarschijnlijkheid binnen dit gebied komt 
te liggen. Tegelijkertijd is het te verkennen 
toekomstgebied dusdanig ingeperkt dat alleen 
realistische toekomstbeelden verkend worden.

7.1.2 De resultaten 
 
Toetsing van de twee door TenneT ontwikkelde 
scenariodimensies, ‘duurzaam versus fossiel’  
en ‘marktgericht versus maatschappelijk/
protectionistisch’ aan de huidige ontwikkelingen  
in maatschappij en energievoorziening heeft 
aangetoond dat beide ontwerpdimensies nog 
steeds actueel zijn. 

Analyse van de ontwikkelingen in de elektriciteits-
voorziening over de afgelopen twee jaar heeft laten 
zien dat de scenario’s uit het KCD 2011 voor  
dit KCD nog steeds valide zijn. Continuering van  
het ‘Business as Usual’-scenario is nodig om  
de consequenties van de ontwikkelingen in groot-
schalige elektriciteitsproductie in kaart te brengen. 

Doorrekenen van het ‘Duurzaam beleid’-scenario 
heeft ten opzichte van het KCD 2011 een andere 
invulling gekregen door het afsluiten van het Energie- 
akkoord binnen de SER. Nieuw element is hierbij  
de vervroegde sluiting van enkele kolencentrales. 

Voor het TYNDP 2014 zijn door ENTSO-E vier visies 
ontwikkeld voor de periode na 2020 (zie figuur 7.2). 
Deze visies zijn gebaseerd op de ontwerpcriteria 
Europese samenwerking en duurzaamheid en sluiten  
naadloos aan bij de door TenneT geformuleerde 
scenariodimensies.

Overzicht ENTSO-E visies

Op schema voor energiedoelen 2050 

Achterstand voor energiedoelen 2050 

Figuur 7.2

Visie 3

Green Transition

Visie 4

Green Revolution

Visie 1

Slow Progress

Visie 2

Money Rules

Sterk Europees 
beleidskader 

Beperkt Europees
beleidskader
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In dit KCD zijn alleen de Visies 1 en 4 uitgewerkt  
tot scenario’s. Visie 1 (‘Slow Progress’) beschrijft 
een economisch somber scenario, met een 
stagnerende groei van de elektriciteitsvraag en 
uitbreiding van elektriciteitsproductievermogen. 

Visie 4 (‘Green Revolution’) daarentegen beschrijft 
een situatie van voorspoedige ontwikkeling, waarbij 
in 2050 een volledig duurzame energievoorziening  
is gerealiseerd. Binnen deze visie is door TenneT 
specifiek nog rekening gehouden met:
• de versnelde sluiting van kolencentrales,  

zoals in het Energieakkoord afgesproken;
• extra nieuwbouw van gasgestookte centrales om 

het wegvallen van kolenvermogen op te vangen 
en om te voorzien in de behoefte aan flexibel 
elektriciteitsvermogen vanwege de groei van 
intermitterend duurzaam vermogen. 

Visie 4 sluit op Europees niveau aan bij de duurzame  
scenario’s van de Europese Commissie.

Visie 2 (‘Money Rules’) en Visie 3 (‘Green Transition’) 
omschrijven ten opzichte van de Visies 1 en 4 
minder extreme situaties en vragen voor Nederland 
binnen de zichtperiode om een hoogspanningsnet 
dat past tussen de netsituaties behorend bij  
de Visies 1 en 4. 

In dit KCD worden de steekjaren 2017, 2020  
en 2023 geanalyseerd.

Voor het steekjaar 2017 is enkel het ‘Business as 
Usual’-scenario geanalyseerd. Deze scenario-
steekjaar combinatie is vooral bedoeld als controle 
van de noodzaak van de voor na 2017 geplande 
nieuwe 380kV-verbindingen van Eemshaven 
(NW380-project) en Borssele (ZW380-project)  
naar de landelijke transportring.

De keuze voor het ‘Business as Usual’-scenario  
als meest waarschijnlijke scenario voor de eerste 
drie jaar van de zichtperiode is gebaseerd op  
de mogelijkheid dat de versnelde sluiting van 
kolencentrales vertraging oploopt door juridische 
issues12) en/of door het verkrijgen van overeen-
stemming tussen producenten over verrekening  
van de kosten van vervroegde sluiting. Voor latere 
jaren zijn altijd twee scenario’s beschouwd om ook  
de effecten van het overheidsbeleid inzake duur-
zaam op de transportcapaciteit in kaart te brengen.

12 ACM, notitie: Analyse van de Autoriteit Consument  
en Markt met betrekking tot de voorgenomen afspraak 
tot sluiting van 80er jaren kolencentrales in het kader 
van het SER Energieakkoord, september 2013. 
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De keuze voor 2020 is gemaakt, omdat dit  
het Europese referentiejaar ten aanzien van 
duurzame ontwikkeling is en de meeste geplande 
netverzwaringen dan in bedrijf moeten zijn genomen. 
Voor dit scenario wordt naast het ‘Business as 
Usual’-scenario ook het zogenoemde ‘Duurzaam-
beleid’ scenario doorgerekend, waarvoor het 
Energieakkoord als uitgangspunt heeft gediend. 

Het steekjaar 2023, het einde van de zichtperiode 
van het KCD, is gebruikt om een beeld te krijgen 
van de consequenties wanneer de elektriciteits-
voorziening zich volgens de uiterste scenario’s  
van ENTSO-E zal ontwikkelen. 

Figuur 7.3 geeft een overzicht van  
de combinaties van scenario’s en steekjaren  
die in dit KCD geanalyseerd zijn. 

Te verkennen toekomstbeelden
Figuur 7.3
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7.2  
Ontwikkelingen  
verbruik en productie  
(stap 2)

7.2.1 Aanpak en samenhang
 
TenneT hanteert verschillende bronnen voor het 
vaststellen van de ontwikkelingen in elektriciteits-
vraag en -aanbod (zie figuur 7.4). Deze informatie 
wordt gebruikt om de scenario’s die in de eerste 
stap gedefinieerd worden in stap 3 te kunnen 
kwantificeren.

De volgende bronnen vormen het fundament  
voor de kwantificering van de scenario’s:
• De opgaven, conform paragraaf 4.1 uit  

de Netcode elektriciteit, die TenneT ontvangt  
van haar aangeslotenen;

• de aanvragen voor aansluiting op het hoog-
spanningsnet zoals gemeld aan TenneT;

• de database productiemiddelen met betrekking 
tot groencertificaten van CertiQ;

• data van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS);

• gegevens van TenneT over verbruik, productie, 
import en export;

• gegevens van ENTSO-E over belasting  
en productie in omringende landen;

• een marktconsultatie onder elektriciteits-
producenten, -verbruikers, energiebeurs APX, 
branchevertegenwoordigers en (semi-)overheden 
om de informatie uit de hierboven beschreven 
bronnen in een totaal kader te kunnen plaatsen13).

Verder is met aangesloten regionale netbeheerders 
een visiedocument opgesteld over de productie-  
en vraagontwikkeling die zich in distributienetten 
kunnen voordoen14). 
 

7.2.2 Ontwikkelingen in verbruik

In voorgaande jaren is TenneT in de basis uitgegaan 
van een elektriciteitsvraagontwikkeling die  
de ontwikkeling van het bruto binnenlands product 
(bbp) volgt. Figuur 7.5 toont voor zowel de 
elektriciteitsvraag als het bbp de jaarlijkse 
procentuele mutatie ten opzichte van het voorgaande  
jaar. Te zien valt dat beide lijnen een vergelijkbaar 
patroon volgen, met de aantekening dat de groei 
van de elektriciteitsvraag in de jaren 2006 en 2007 
is achtergebleven bij de groei van het bbp. 

Met het inzicht uit figuur 7.5 is ook voor dit KCD 
gekozen om als startpunt voor de toekomstige 
elektriciteitsvraag de koppeling met het bbp aan  
te houden. 

Naast de economische omstandigheden spelen  
nog andere factoren een rol bij de ontwikkeling van 
de elektriciteitsvraag. Hieronder zijn voor enkele 
sectoren de relevante ontwikkelingen beschreven. 

Gebruikte informatiebronnen voor 
ontwikkelingen vraag en aanbod

Figuur 7.4
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Huishoudelijk verbruik

Ten aanzien van de huishoudens wordt vrij algemeen  
aangenomen dat bewustwording over het energie- 
verbruik door toepassing van de slimme meter en 
vervanging van oude apparatuur door energiezuinige  
apparatuur zal leiden tot een lagere elektriciteitsvraag.  
Deze daling zal echter sterk worden gedempt door 
de groei van het aantal apparaten per huishouden.
 
Op basis van de huidige inzichten worden voor de 
groep van huishoudens twee nieuwe toepassingen 
voorzien, waarvan verwacht wordt4/5) dat deze tegen  
het einde van de zichtperiode van dit KCD een 
waarneembaar effect op het elektriciteitsverbruik 
kunnen hebben. Dit zijn elektrische warmtepompen 
en volledig elektrische en hybride personenauto’s.

Land- en tuinbouw

In de glastuinbouw was er in de afgelopen jaren 
sprake van een stijgend elektriciteitsverbruik als  
een gevolg van de toename van assimilatiebelichting 
en uitbreiding van glastuinbouwbedrijven.  
Door de slechte economische positie waarin  
de glastuinbouw verkeert, is aangenomen dat 
verdere uitbreiding van assimilatiebelichting in  
deze sector minimaal zal zijn en geen noemens-
waardig effect op de nationale elektriciteitsvraag  
zal hebben. Zie ook paragraaf 7.2.3. 

Industrie

In de afgelopen twee jaar zijn twee grote afnemers 
van elektriciteit failliet gegaan. Het gaat om de in 
Zeeland gevestigde aluminiumproducent Zalco en 
het fosforbedrijf Thermphos. Naast economische 
gevolgen voor de regio betekende dit een directe 
afname van circa 2% van het totale elektriciteits-
verbruik in Nederland. 

In het algemeen kent de energie-intensieve industrie 
in Nederland als gevolg van de conjunctuur en  
de hoge gasprijs moeilijke tijden kent. De verwachting 
is dan ook dat er tijdens de zichtperiode van dit 
KCD geen nieuwe energie-intensieve industrie in 
Nederland gevestigd zal worden en ook geen 
uitbreiding van bestaande industrie zal plaatsvinden. 
Wel kan het zijn dat (delen van) installaties uit bedrijf 
genomen worden of naar het buitenland verplaatst 
worden. Dat zal resulteren in een daling van het 
elektriciteitsverbruik. 

De afgelopen jaren heeft de industrie geïnvesteerd 
in energiebesparing. Verdere verbetering van  
de energie-efficiency is haalbaar, maar de grootste 
stappen zijn gezet. Door de hoge gasprijzen 
ontstaat er een trend dat de industrie minder 
investeert in het zelf opwekken van elektriciteit  
en identiek aan de glastuinbouw meer elektriciteit 
via het openbare net zal gaan betrekken. 

In totaliteit is voor dit KCD voor de industrie 
uitgegaan van een stabilisatie of lichte afname van 
de vraag naar elektriciteit uit het openbare net. 

13 TenneT-website: Eindverslag marktconsultatie,  
augustus 2013

14 TenneT-website: Visie op productie- en belasting- 
ontwikkelingen in de elektriciteitssector, oktober 2013

Historische ontwikkeling elektriciteitsvraag en bruto binnenlands product
Figuur 7.5
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7.2.3  Ontwikkeling opgesteld 
vermogen van het conventionele  
productiepark

Samenstelling conventionele 
productiepark op 1 januari 2013

Het opgestelde conventionele vermogen  
(productie-middelen die fossiele brandstoffen stoken 
en nucleair vermogen) in Nederland bedroeg op  
1 januari 2013 24,5 GW. Sinds het vorige KCD is er 
3,2 GW vermogen in bedrijf genomen en is er 2,5 
GW gesloten, waaronder de kolenvergasser  
in Buggenum (240 MW). Volgens de formele  
opgave van producenten is er in de afgelopen twee 
jaar in totaal circa 1,6 GW aan gasvermogen 
geconserveerd. In figuur 7.6 wordt een overzicht 
gegeven van de ontwikkeling van het opgestelde 
vermogen over de jaren 2010 tot en met 2013.

Ontwikkeling van het opgestelde vermogen in MW 
op 1-1-2013 (inclusief het geconserveerd vermogen)

Figuur 7.6
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Ontwikkeling grootschalige  
productiecapaciteit in Nederland

Voor de ontwikkeling van het grootschalige productie- 
vermogen baseert TenneT zich op informatie van 
stroomproducenten, verkregen op basis van  
de procedure beschreven in artikel 4 van de Netcode  
(zie tabel 7.1 tot en met tabel 7.4). 

In de Netcode-procedure wordt een planperiode 
van zeven jaren genoemd. Conform de Ministeriële 
Regeling Kwaliteitsaspecten Netbeheer (MRQ) is 
echter uitgegaan van een verlengde planperiode 
van tien jaren.

Over de recent gerealiseerde en lopende uitbreidingen 
van productievermogen op de kustlocaties 
Maasvlakte, Eemshaven en Borssele is uit eerdere 
KCD’s bekend dat deze tot knelpunten leiden op  
de verbindingen van deze locaties naar de landelijke 
transportring. Ten aanzien van de ingediende 
capaciteitsvraag is voor de locatie Eemshaven naar 
voren gekomen dat er meer eenheden geconserveerd  
worden dan eerder voorzien en dat een plan voor 
de bouw van een grote gascentrale, waarvan in  
het vorige KCD was aangenomen dat deze 
gerealiseerd zou worden, onzeker is geworden. 
Deze ontwikkelingen, samen met de aankondiging 
van uitstel van de aanleg van een nieuwe kabel-
verbinding naar Noorwegen, hebben TenneT doen 
besluiten om in de netberekeningen voor alle 
steekjaren de voorgestelde netuitbreidingen  
te herijken, zoals voorzien in het project NW380. 

Aangezien de betreffende informatieverstrekking  
van producenten jaarlijks in februari plaatsvindt,  
zijn in tabel 7.3 en tabel 7.4 nog niet de plannen  
uit het Energieakkoord over de sluiting van  
oude kolencentrales, zoals in tabel 7.5 
gepresenteerd, verwerkt. 

Tabel 7.1

Nieuw conventioneel vermogen

Bedrijf Inbedrijfname Station Vermogen [MW] Primaire brandstof

Nuon 2012 Amsterdam Hemweg 150 432 gas

Essent 2012 Maasbracht 150 & 380 1.309 gas

Nam 2012 Schoonebeek 110 126 gas

Nuon 2013 Diemen 380 435 gas

Nuon 2013 Eemshaven Oudeschip 380 1.311 gas

Eon Benelux 2013 Maasvlakte 380 1.070 kolen

Gdf Suez 2013 Maasvlakte 380 736 kolen

Essent 2014 Eemshaven Oudeschip 380 1.560 kolen

Totaal 6.979
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Tabel 7.2

Nieuwbouwplannen voor conventioneel en nucleair vermogen

Bedrijf Inbedrijfname Station Vermogen [MW] Primaire brandstof

Essent 2015 Maasbracht 380 1.300 gas

Eemsmond 

Energie

2017 Eemshaven  

Oudeschip 380

1.200 gas

Essent 2017 Moerdijk 150 160 gas

Attero 2017 Moerdijk 150 100 afval

Essent 2018 Graetheide 150 160 gas

Delta Energie 2019 Borssele 380 600 gas

Ecl Netwerk 2014-2016 Luttelgeest 110 75 gas

Tuinbouw-  

ontwikkelings- 

maatschappij

2014-2020 Dinteloord 150 145 gas

Ecw Elektra 2014-2023 Westwoud 150 210 gas

Delta Energie 2022 Borssele 380 2.500 uranium

Totaal 6.450

Tabel 7.3

Aangemelde amovering van conventioneel vermogen

Bedrijf Inbedrijfname Station Vermogen [MW] Primaire brandstof

Nuon 2012 Almere Markerkant 150 60 gas

Gdf Suez 2013 Robbenplaat 220 534 gas

Nuon 2013 Amsterdam Hemweg 150 590 gas

Gdf Suez 2013 Harculo 110 263 gas

Gdf Suez 2013 Bergum 220 512 gas

Nuon 2013 Buggenum 150 240 kolen

Essent 2013 Geertruidenberg 150 121 gas

Minnewit 2013 Borculo 150 60 gas

Van Twiller 2013 Hattem 150 58 gas

Eon Benelux 2013 Delft 150 93 gas

Nuon 2014 Wijdewormer 150 63 gas

Nuon 2014 Almere Markerkant 150 52 gas

Nuon 2021 Utrecht Lage Weide 150 103 gas

Essent na 2023 Geertruidenberg 380 615 kolen

Nuon 2027 Velsen 150 455 hoogovengas

Nuon 2027 Velsen 150 375 hoogovengas

Nuon 2027 Velsen 150 144 hoogovengas

Totaal 4.338
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Tabel 7.4

Aangemelde conservering van conventioneel vermogen

Bedrijf Uitbedrijfname Station Vermogen [MW] Primaire brandstof

Delesto 2013 Delfzijl Delesto 110 360 gas

Gdf Suez 2013 Eemshaven 220 359 gas

Gdf Suez 2013 Eemshaven 220 353 gas

Gdf Suez 2013 Lelystad 150 119 gas

Nuon 2013 Utrecht Lage Weide 150 103 gas

Salinco 2013 Hengelo Salinco 110 74 gas

Nuon 2013 Almere Markerkant 150 52 gas

Essent 2013 Geertruidenberg 150 30 gas

Essent 2015 Maasbracht 380 610 gas

Eon Benelux 2015 Ommoord 150 213 gas

Essent 2015 Enschede Vechtstraat 110 58 gas

Nuon 2015 Kattenberg 150 50 gas

Essent 2015 Helmond Oost 150 50 gas

Gdf Suez 2016 Harculo 110 86 gas

Gdf Suez 2016 Bergum 220 76 gas

Gdf Suez 2018 Bergum 220 76 gas

Gdf Suez 2021 Nijmegen 150 593 kolen

Eon Benelux 2022 Maasvlakte 380 525 kolen

Eon Benelux 2022 Maasvlakte 380 525 kolen

Gdf Suez 2022 Eemshaven 220 359 gas

Gdf Suez 2022 Eemshaven 380 356 gas

Gdf Suez 2022 Eemshaven 380 355 gas

Essent 2022 Moerdijk 150 343 gas

Eon Benelux 2022 Maasvlakte 150 78 gas

Gdf Suez 2023 Robbenplaat 220 131 gas

Essent 2023 Veenoord 110 63 gas

Essent 2023 Klazienaveen 110 63 gas

Essent 2023 Eindhoven Noord 150 52 gas

Essent 2023 Bergen op Zoom 150 33 gas

Essent 2023 ‘s Hertogenbosch-West 

150

32 gas

Essent 2023 Cuyk 150 25 afval

Totaal 6.202
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Tabel 7.5

Uitbedrijfname kolenvermogen conform Energieakkoord

Bedrijf Oorspronkelijke 

uitbedrijfname

Uitbedrijfname 

EnergieAkkoord 

Vermogen [MW] Station

Gdf Suez 2021 2016 593 Nijmegen 150

Essent na 2023 2016 615 Geertruidenberg 380

Delta Energie niet gemeld 2016 403 Borssele 150

Eon Benelux 2022 2017 525 Maasvlakte 380

Eon Benelux 2022 2017 525 Maasvlakte 380

Totaal 2.661
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Ontwikkeling kleinschalig  
warmtekrachtvermogen

Ontwikkelingen afgelopen twee jaar
Figuur 7.7 laat zien dat het merendeel van  
het (kleinschalige) warmtekrachtvermogen (WKK)  
in de land- en tuinbouw (ruim 40%) en de chemie 
(bijna 30%) staat opgesteld. De resterende 2.500 MW  
aan warmtekracht is verspreid over een achttal 
industriële sectoren.
 
Sinds 2009 heeft er nauwelijks uitbreiding van 
kleinschalig productievermogen plaatsgevonden. 
Het afvlakken van de groei vanaf 2009 valt zeer 
waarschijnlijk toe te schrijven aan het wegvallen van  
de SDE-subsidieregeling voor kleinere warmtekracht- 
installaties en het uitbreken van de financiële crisis.

Op basis van informatie van AKZO Nobel is in  
de raming van het beschikbare productievermogen 
expliciet de stillegging van de warmtekracht-
installaties Salinco en Delesto meegenomen. 

Toekomstige ontwikkelingen in WKK
Uit de marktconsultatie die TenneT begin 2013  
heeft uitgevoerd, is gebleken dat marktpartijen  
de kansen tot uitbreiding van het opgestelde  
WKK-vermogen laag inschatten. Volgens 
geïnterviewden zal er de komende jaren eerder 
sprake zijn van sluiting van oude WKK-eenheden. 
Een inventarisatie, uitgevoerd onder bedrijven 
behorend tot de chemische industrie, de raffinage- 
en de papier- en kartonindustrie, laat zien dat  
er binnen deze drie sectoren voor de periode  
2012 – 2020 plannen bestaan voor de buiten bedrijf- 
stelling van ruim 900 MW aan warmtekracht-
vermogen15). 

7.2.4 Ontwikkeling duurzaam vermogen 

Windvermogen op land 

In 2011 en 2012 is volgens het CBS16) het wind-
vermogen in Nederland met respectievelijk  
79 MW en 115 MW toegenomen. Op 1 januari 2013 
stond er volgens de gegevens van CertiQ17) in 
Nederland 2.410 MW aan windvermogen op land 
opgesteld.

In het Energieakkoord wordt sterk ingezet op  
de stimulering van windvermogen op land. Hierbij  
is vastgelegd dat de doelstelling van 6.000 MW 
voor 2020 uit het Nationaal actieplan voor energie 
uit hernieuwbare bronnen18) wordt gerealiseerd  
en dat voor de periode na 2020 wordt gezocht  
naar aanvullend potentieel. 

Om de 6.000 MW doelstelling voor wind op land  
te bereiken, wordt in de Structuurvisie Windenergie 
op land een aantal gebieden aangewezen  
(zie figuur 7.8) voor de realisatie van windparken 
groter dan 100 MW. Op deze locaties moet in totaal 
ruimte zijn voor ongeveer 3.000 MW aan nieuw 
windvermogen. Hoe de verdeling van de windparken  
over de voorkeursgebieden zal plaats vinden, is  
nog onbekend.

15 Davidse Consultancy, Warmte-energie, de motor  
van de industrie, oktober 2012

16 CBS-Statline, Elektriciteit: productie en productie- 
middelen, april 2013

17 CertiQ, database productiemiddelen, februari 2013

18 Ministerie van Economische Zaken, Nationaal actieplan 
voor energie uit hernieuwbare bronnen, juni 2010
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Ontwikkeling WKK-vermogen (bron: CBS)
Figuur 7.7
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In figuur 7.9 zijn de provinciale streefwaarden uit  
de Structuurvisie Windenergie op land vergeleken 
met de opgaven van de regionale netbedrijven over 
de ontwikkeling van windenergievermogen binnen 
hun verzorgingsgebied en de plannen van initiatief-
nemers van windparken, zoals bij TenneT aangemeld. 
De figuur laat zien dat voor de helft van de provincies  
er reeds voldoende plannen bestaan om de taak-
stelling uit de structuurvisie te realiseren. Voor de 
provincies Flevoland, Noord-Holland en Groningen 
overstijgen de plannen zelfs ruimschoots de taak-
stelling. 

Windvermogen op zee 

In 2011 en 2012 heeft geen uitbreiding van wind-
vermogen op de Noordzee plaatsgevonden en bleef 
het totaal geïnstalleerde windvermogen gehandhaafd  
op 228 MW. In tabel 7.6 zijn de plannen voor  
de aanleg van windparken gepresenteerd, die bij 
TenneT zijn gemeld. Voor het windpark Gemini  
van Typhoon Capital (600 MW, ten noorden van  
de Waddeneilanden) en het windpark Luchterduinen 
van Eneco (150 MW, voor de kust van Noordwijk 
aan Zee) is de verwachting dat deze respectievelijk 
in 2016 en 2015 in bedrijf zullen worden genomen.

vergelijking provinciale taakstelling uit de Structuurvisie 
Windenergie op land met plannen aan netbeheerders gemeld

Figuur 7.9
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Volgens de afspraken in het Energieakkoord vindt 
de eerstvolgende aanbestedingsprocedure voor 
offshore windparken in 2015 plaats. Op basis van 
een realisatietijd van vier jaar, zoals in het Energie-
akkoord wordt aangenomen, verloopt de groei en 
het totaal van het offshore windvermogen volgens 
figuur 7.10.

Tabel 7.6

Aangemelde plannen voor de aanleg van offshore windparken

Initiatiefnemer Locatie Park Capaciteit (MW)

DELTA Energie BV Noordzee ZOWP 416

Eneco Holding NV Noordzee Brown Ridge East 282

Eneco Holding NV Noordzee Q10 Luchterduinen Q10 150

Eneco Holding NV Noordzee Q4 Q4 120

Eneco Holding NV Noordzee Q4 Q4 West 212

NUON Energy Noordzee Beaufort (Katwijk) 350

Typhoon Offshore Noordzee Buitengaats 300

Typhoon Offshore Noordzee ZeeEnergie 300

Totaal 2.130

Ontwikkeling van offshore windvermogen volgens het Energieakkoord
Figuur 7.10
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Voor de planologische inpassing van windvermogen 
op zee is de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee 
het belangrijkste uitgangsdocument.  
Begin 2013 is door het Ministerie van Economische 
Zaken het initiatief genomen om in aanvulling op  
de Rijksstructuurvisie een haalbaarheidsstudie19) uit 
te voeren naar de mogelijkheden van windenergie 
binnen de 12-mijlszone. Dit met als doel om tegen 
lagere kosten windparken op zee te ontwikkelen 
dan op locaties verder uit de kust. In de studie zijn 
binnen de 12-mijlszone vijf gebieden geïdentificeerd 
die mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling  
van windparken (zie figuur 7.11). Begin 2014 zal  
de Tweede Kamer over deze studie geïnformeerd 
worden en zal een besluit genomen worden of verder  
gegaan wordt met de planvorming voor windenergie 
binnen de 12-mijlszone.

Photovoltaïsch vermogen

De prijs van zonnepanelen is de afgelopen jaren 
sterk gedaald. Hierdoor is het voor huishoudens 
financieel interessant geworden om panelen aan  
te schaffen. Zoals figuur 7.12 laat zien, heeft dit 
zowel in 2011 als 2012 geleid tot een groeispurt  
in het opgestelde photovoltaïsche vermogen.

In het Energieakkoord worden ten aanzien van  
photovoltaïsch vermogen geen concrete doel-
stellingen geformuleerd. Algemeen stelt het 
Energieakkoord dat burgers meer mogelijkheden 
zullen krijgen om zelf hernieuwbare energie op  
te wekken. Daarnaast meldt het akkoord ook  
dat gemeenten, provincies en de rijksoverheid lokale 
en regionale initiatieven waar nodig en mogelijk  
zullen gaan ondersteunen. Door de overheid is in  
dit verband reeds toegezegd dat per 1 januari 2014 
een belastingkorting wordt ingevoerd voor hernieuw- 
bare energie die coöperatief wordt opgewekt.

Beeld van de regionale netbeheerders, voordat  
er sprake was van een Energieakkoord, is dat het 
opgestelde photovoltaïsch vermogen in Nederland 
in 2020 tussen de 1.000 en 6.000 MW zal liggen. 

19 Ministerie van Economische Zaken,  
Quickscan Haalbaarheidsstudie windparken  
binnen 12-mijlszone, juni 2013
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Ontwikkeling photovoltaisch vermogen in nederland
Figuur 7.12
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7.2.5  Ontwikkelingen in internationale 
productie, verbruik, import  
en export

Ontwikkelingen in Duitsland

In reactie op de Fukushima-kernramp heeft de Duitse  
Bondsregering in 2011 besloten om de Energiewende  
versneld uit te voeren. Dit heeft direct geleid tot  
een enorme, door subsidie gedreven, groei van  
het photovoltaïsche vermogen in 2011 en 2012  
en ook tot ambitieuze doelstellingen voor onshore 
en offshore windvermogen. 

De sterke groei van photovoltaïsch vermogen in 
combinatie met reeds bestaand windvermogen e 
n de beperkte regel-baarheid van conventionele 
(bruinkool)centrales heeft in Duitsland geleid tot 
periodes met lage elektriciteitsprijzen vanwege  
een hoog aanbod van elektriciteit. Onder andere 
door beperkingen in interconnectiecapaciteit tussen 
Nederland en Duitsland is de prijsconvergentie 
tussen beide landen daardoor sterk afgenomen.  
In reactie op deze ontwikkeling is TenneT een 
onderzoek begonnen om, in aanvulling op de al 
geplande bouw van een nieuwe hoogspannings-
verbinding tussen Doetinchem en Wesel,  
de interconnectie-capaciteit met Duitsland bij 
Meeden verder uit te breiden.

In het licht van de Energiewende worden alle kern-
centrales en ook een deel van de kolencentrales 
uitgefaseerd. De verwachting is dat het uitgefaseerde  
vermogen deels wordt vervangen door nieuwe 
gascentrales. Hiermee verliest Duitsland een deel 
van het huidige basislastvermogen en neemt  
de afhankelijkheid van volatiele bronnen en tevens 
het buitenland toe. 

Ontwikkelingen in België

In België is een levendige discussie gaande over  
het toekomstige energiebeleid. Dit beleid wordt 
gekenmerkt door de uitfasering van een aantal 
kerncentrales. Ter compensatie van deze uitfasering 
en ter vervanging van oude gascentrales speelt  
er een aantal plannen voor de bouw van nieuwe 
gascentrales.

Door de slechte marktvooruitzichten van gascentrales  
en de complexe vergunningenprocedures is  
het animo van producenten tot realisatie van  
de plannen niet groot. Dit alles heeft in België  
de discussie over de invoering van een capaciteits-
markt doen oplaaien. 

Evenals in Duitsland heeft photovoltaïsch vermogen 
in de afgelopen jaren ook in België een vlucht 
genomen. Door afzwakken van het stimuleringsbeleid 
is de turbulente groei van de afgelopen jaren 
enigszins getemperd, maar nog steeds wordt een 
significante ontwikkeling voor de toekomst voorzien.

Het windvermogen op land is de afgelopen jaren 
gestaag gegroeid. Enkele offshore windparken  
zijn al operationeel en er zijn ook nog parken in 
aanbouw. Naar verwachting zet de stijgende trend 
van windvermogen de komende jaren door.

Door investeringen in het Belgische elektriciteitsnet, 
betere afstemming en gecoördineerde internationale 
veiligheidsanalyses hebben TenneT en Elia eind 
2012 en begin 2013 extra interconnectiecapaciteit 
voor de markt weten te realiseren. Door investeringen 
in additionele dwarsregeltransformatoren op  
het Belgische hoogspanningsstation Zandvliet  
zal de interconnectiecapaciteit tussen Nederland  
en België op termijn verder worden uitgebreid. 
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Ontwikkelingen in Frankrijk

Hoewel het Nederlandse elektriciteitsnet geen 
directe fysieke interconnectie met Frankrijk heeft,  
is de invloed van het Franse productiepark wel 
merkbaar in het Nederlandse net. Niet alleen directe 
energietransacties tussen Nederland en Frankrijk, 
maar ook energietransacties tussen bijvoorbeeld 
Duitsland en Frankrijk leiden tot fysieke stromen  
in het Nederlandse net (zogenoemde transit flows).

Het Franse elektriciteitssysteem wordt gedomineerd 
door een grote bijdrage van kernenergie en water-
kracht aan de brandstofmix. Onder gematigde weers- 
omstandigheden biedt dit systeem aanzienlijke 
mogelijkheden voor export van relatief goedkope 
Franse kern- en waterkrachtenergie. Vanwege de 
hoge penetratiegraad van elektrische verwarming  
is de correlatie tussen de elektriciteitsvraag en de 
buitentemperatuur echter significant. Het verleden 
heeft laten zien dat extreme koude, in combinatie met  
storingen in kerncentrales, kan leiden tot aanzienlijke  
importen. 

De komende jaren neemt de interconnectiecapaciteit  
van Frankrijk met onder andere België en Duitsland 
toe. Dit zal tot meer uitwisseling tussen de landen  
in Noordwest-Europa leiden. 

Ontwikkelingen in Scandinavië

Via de NorNed-kabel is het Nederlandse net recht-
streeks gekoppeld aan het Noorse net. Met de 
flexibele bedrijfsvoering van waterkrachtcentrales  
en de voorziene toename van pompaccumulatie-
opslag wordt Noorwegen als een buffer gezien  
voor overtollige windenergie. Daarnaast biedt het  
de mogelijkheid om conventionele basislasteenheden  
economischer te bedrijven door tijdens momenten 
van lage vraag elektriciteit naar Noorwegen  
te exporteren.

Droge winters in Noorwegen en niet-beschikbaarheid  
van Zweedse kerncentrales kunnen incidenteel  
ook leiden tot periodes van schaarste in het 
Scandinavische elektriciteitssysteem, zoals 
waargenomen in de winter van 2011. 

Sinds medio 2011 overheerst vooral de import vanuit  
Noorwegen. Deze importen correleren sterk met 
exporten richting Groot-Brittannië via de BritNed-
kabel die in april 2011 in gebruik is genomen.

Binnen de zichtperiode van dit KCD wordt de 
Cobra-kabel tussen Nederland en Denemarken 
gerealiseerd. Hiermee kan meer duurzame energie, 
zoals windenergie, worden ingepast in  
de Nederlandse en Deense elektriciteitsvoorziening. 
Daarnaast is TenneT GmbH in Duitsland samen  
met Statnett gestart met de voorbereiding van  
een kabelverbinding naar Noorwegen. Deze kabel 
wordt naar verwachting in 2018 in bedrijf genomen.

Ontwikkelingen in Groot-Brittannië

Het elektriciteitssysteem in Groot-Brittannië wordt 
gekenmerkt door een deels verouderd fossiel 
gestookt productiepark, gecombineerd met enkele 
kerncentrales. Ten opzichte van omliggende landen 
zijn de elektriciteitsprijzen relatief hoog. Daardoor 
vervult de BritNed-kabel tussen Nederland en 
Groot-Brittannië momenteel met name een 
exporterende rol voor Nederland. 

De duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020 zorgen 
voor een explosieve groei van het aantal (offshore) 
windparken en vervanging van oude centrales  
door nieuwe gascentrales. Daarnaast worden  
ook de mogelijkheden onderzocht voor de aanleg  
van kabelverbindingen naar België, Frankrijk  
en Noorwegen.
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7.2.6  Ontwikkelingen in variabele 
kosten conventionele productie

 
De behoefte aan netcapaciteit wordt bepaald door 
de combinatie van verbruik en inzet van productie- 
eenheden. In paragraaf 5.1 wordt besproken hoe 
de inzet van conventionele productie-eenheden 
bepaald wordt met behulp van marktberekeningen. 
In deze berekeningen wordt een optimale inzet van 
eenheden bepaald tegen de laagste totale variabele 
kosten. Vooral de CO2-emissiekosten en brandstof-
kosten van centrales zijn hierbij bepalend. 

De CO2-prijs wordt gedreven door vraag en aanbod 
van CO2-rechten. De afgelopen jaren worden, onder 
andere door de economische recessie, gekenmerkt 
door een lage CO2 prijs. Om de CO2-doelstelling van 
de Europese Commissie voor 2020 te halen, is de 
algemene opvatting dat de CO2-prijs moet stijgen. 
De Europese politiek bezint zich op maatregelen om 
de prijs onder druk te zetten. Gezien de beperkte 
politieke eensgezindheid in Europa ontbreekt het 
vooralsnog aan concreet beleid. 

De aannames over de CO2-prijsontwikkeling zijn 
voor dit KCD gebaseerd op het scenario Current/
New Policies en het 450 Scenario uit de IEA World 
Energy Outlook 2011. Deze scenario’s laten voor de 
komende tien jaar een spreiding in de prijs van 
emissierechten zien, die oploopt tot enkele tientallen 
euro’s per ton CO2, zie figuur 7.13.

IEA World Energy Outlook 2011 
aannames inzake prijzen CO2-emissierechten

Figuur 7.13
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Ook de aannames over de brandstofprijs zijn 
afgeleid van de scenario´s uit de IEA World Energy 
Outlook 2011. Op de internationale brandstofmarkt 
kunnen lokale invloeden echter een significante 
impact hebben. De afgelopen vijf jaar heeft 
bijvoorbeeld de winning van schaliegas in de 
Verenigde Staten een vlucht genomen en (een deel 
van de) kolen in de lokale brandstofmix verdrongen. 

De lagere vraag naar kolen in de Verenigde Staten 
heeft geresulteerd in een relatief lage kolenprijs  
op de wereldmarkt, waardoor kolencentrales in 
Europa in de afgelopen jaren een aanzienlijk betere 
concurrentiepositie hebben gekregen ten opzichte 
van gasgestookte centrales. 

Op termijn is het echter ook denkbaar dat de export  
van Amerikaans schaliegas en/of de winning van 
schaliegas in Europa een vlucht neemt, waardoor ook  
in Europa gascentrales een betere concurrentiepositie  
gaan innemen ten opzichte van kolencentrales.

Het gecombineerde effect van CO2-prijs en brand-
stofprijzen op de inzet van conventionele centrales 
wordt voorafgaand aan de modelberekeningen 
bepaald en samengevat in een zogenaamde 
indicatieve merit order. Deze rangschikt centrales 
naar kostenniveau. Het gaat hierbij om een indicatie 
van de inzet van centrales, omdat bij het bepalen 
van de optimale inzet van centrales in het marktmodel  
ook technische karakteristieken (minimum draaitijd, 
etc.) en non-lineaire kosten (start-stop kosten) 
nadrukkelijk meewegen. 

Op basis van voorgaande beschouwing van  
de economische aannames zijn voor dit KCD  
twee indicatieve merit orders opgesteld, met 
verschillende posities van gascentrales ten opzichte 
van kolencentrales (zie tabel 7.7). Een combinatie 
van lage CO2-prijs en lage kolenprijs resulteert  
in een kolen-voor-gas merit order. Daarentegen  
leidt een hoge CO2-prijs en lage gasprijs tot  
een gas-voor-kolen merit order.

Tabel 7.7

Onderscheidende indicatieve merit orders.  

(Scheiding tussen oud en nieuw is voor beide type centrales gebaseerd op 1 januari 2008.)

Kolen voor gas Gas voor kolen

Kerncentrales Kerncentrales

Nieuwe kolencentrales Nieuwe gascentrales

Oude kolencentrales Nieuwe kolencentrales

Nieuwe gascentrales Oude gascentrales/ Oude kolencentrales

Oude gascentrales
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7.3  
Kwantificeren scenario’s 
(stap 3)

7.3.1 Aanpak en samenhang
 
Om de scenario’s te kunnen kwantificeren, is als 
eerste de verhaallijn van ieder scenario uitgewerkt. 
Op basis van deze verhaallijn is per scenario:
• de ontwikkeling van de vraag vastgesteld;
• voor iedere categorie productievermogen 

(grootschalig/kleinschalig, nucleair, gas, kolen, 
duurzaam) de omvang van het opgestelde 
vermogen bepaald; 

• de brandstof- en CO2-prijzen voor de bepaling van  
de inzet van het productievermogen vastgesteld.

7.3.2 Verhaallijnen scenario’s

‘Business as Usual’-scenario

In het ‘Business as Usual’-scenario wordt uitgegaan 
van een continuering van huidige en historische 
trends, waarbij politieke doelstellingen niet zonder-
meer gehaald worden. Met dit scenario worden 
vooral de effecten van de veranderingen in het 
opgestelde grootschalige productievermogen op  
de elektriciteitstransportbehoefte in kaart gebracht.

Voor de ontwikkeling van de elektriciteitsvraag is  
de CPB-prognose over de economische ontwikkeling,  
gebaseerd op het regeerakkoord uit 2012, het 
uitgangspunt. Besparingen in verbruik door efficiency- 
maatregelen zijn in dit scenario beperkt en vallen 
weg tegen het extra verbruik door elektrificatie.

Bij de ontwikkeling van het conventionele productie-
vermogen is aangenomen dat het huidige negatieve 
sentiment aanhoudt en dat projecten voor nieuw-
bouw van elektriciteitscentrales, die zich nog in  
de planfase bevinden, op de lange baan worden 
geschoven. De plannen voor uitbedrijfname en 
conservering zoals in tabel 7.3 en tabel 7.4 
gepresenteerd, worden in dit scenario wel uitgevoerd. 
In aanvulling hierop is verondersteld dat in de 
chemische, raffinage- en papier & kartonindustrie 
nog eens ruim 900 MW aan vermogen buiten bedrijf 
wordt gesteld.

Voor de ontwikkeling van offshore en onshore 
windvermogen zijn in dit scenario de uitbreidings-
plannen, zoals gemeld bij regionale netbeheerders 
en TenneT, aangehouden. Voor photovoltaïsch 
vermogen is een hoeveelheid aangenomen  
(4.000 MW in 2020) die iets boven het gemiddelde 
van de prognoses van de regionale netbeheerders 
uitkomt. Voor de ontwikkelingen van het duurzame 
productievermogen in omringende landen is  
een lagere groei aangenomen ten opzichte van  
het ‘Duurzaam beleid’-scenario.

Voor de inzet van de conventionele eenheden  
is uitgegaan van de bestaande situatie waarin  
kolengestookte eenheden een economisch  
voordeel hebben boven gasgestookte eenheden 
(kolen-voor-gas).
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‘Duurzaam beleid’-scenario

In het ‘Duurzaam beleid’-scenario is het uitgangs-
punt dat nieuw beleid dat nu in beeld is de komende 
jaren wordt geïmplementeerd. De afspraken uit  
het Energieakkoord over duurzame elektriciteits-
opwekking en de sluiting van oude kolencentrales 
zijn leidend binnen dit scenario. 

Vanwege de nadruk op duurzaamheid, die tot  
grote vermogensstromen tussen landen kan leiden, 
is in dit scenario ook rekening gehouden met extra 
uitbreiding van de interconnectiecapaciteit met 
Duitsland in Meeden.

De ontwikkeling van de elektriciteitsvraag is  
gelijk aan die in het ‘Business as Usual’-scenario. 
Zowel de besparingen in verbruik door efficiency-
maatregelen als het extra verbruik door elektrificatie 
zijn in dit scenario hoger voorondersteld dan in  
het ‘Business as Usual’ scenario. Identiek aan  
het ‘Business as Usual’-scenario is voor dit 
toekomstbeeld aangenomen dat beide 
ontwikkelingen elkaar compenseren.

Voor het opgestelde conventionele productie-
vermogen gelden de aannames uit het ‘Business as 
Usual’-scenario, gecorrigeerd voor de voorgestelde 
sluiting van vijf oude kolencentrales. In dit scenario 
is echter geen rekening gehouden met de sluiting 
van de 900 MW warmtekrachtvermogen in de 
chemische, raffinage- en papier- & kartonindustrie. 
Dit laatste vanwege de marktkansen die voor dit 
type vermogen ontstaan door de stijgende vraag 
naar flexibel vermogen als gevolg van de voorziene 
groei van de intermitterende duurzame 
elektriciteitsproductie.

Aangezien voor photovoltaïsch vermogen in  
het Energieakkoord geen streefwaardes zijn 
opgenomen, is voor dit vermogenstype het 
maximum van de prognose van de regionale 
netbeheerders aangehouden. Met dit scenario 
wordt onder andere een inventarisatie gemaakt van 
de transportbehoefte die voortkomt uit de doel-
stellingen voor windvermogen, zoals in het 
Energieakkoord vastgelegd. Bovendien worden  
de effecten van de voorziene uitbreiding van  
de interconnectiecapaciteit in Meeden voor  
het Nederlandse transportnet inzichtelijk gemaakt.

Dit scenario is tevens bedoeld om de gevolgen voor 
het elektriciteitsnet in kaart te brengen wanneer 
gasgestookte eenheden een economisch voordeel 
hebben boven kolengestookte eenheden. 

‘Slow Progress’-scenario

Voor het ‘Slow Progress’-scenario is uitgegaan  
van een langdurige periode met een zeer matige 
economische groei en een politiek verdeeld Europa. 
In deze setting ontbreekt het aan draagvlak voor 
een Europees CO2-emissiebeleid en zullen nationale 
overheden beperkt geld beschikbaar stellen om 
groen energiebeleid te stimuleren. 

Door de stagnerende economie vertoont  
de elektriciteitsvraag in dit scenario over  
de zichtperiode een groei rond de nul procent. 

Voor de ontwikkeling en de inzet van het opgestelde 
conventionele vermogen zijn de uitgangspunten  
uit het ‘Business as Usual’-scenario aangehouden. 
Voor de uitfasering van kolencentrales wordt  
de oorspronkelijke opgave van producenten 
aangehouden zonder versnelde sluiting van oude 
kolencentrales. Vanwege de sombere economische 
vooruitzichten worden nieuwe centrales, die zich  
in de planfase bevinden, niet gerealiseerd.

Voor de ontwikkeling van offshore windvermogen  
is aangenomen dat alleen de windparken waarvoor 
in 2013 subsidie is verleend, gerealiseerd zullen 
worden. Voor windvermogen op land wordt voor  
de periode tot 2023 een toename met enkele 
honderden MW’s voorzien. Vanwege de relatief  
lage kostprijs wordt voor photovoltaïsch vermogen 
een matige groei aangenomen naar 2.800 MW  
in 2023.

Dit scenario moet gezien worden als een sombere 
variant van het ‘Business as Usual’-scenario en 
heeft vanuit de netproblematiek vooral als doel  
om de consequenties van de veranderde inzet  
van productievermogen door conservering  
en amovering van elektriciteitscentrales op  
de transportbehoefte te bepalen. 
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‘Green Revolution’-scenario

In het ‘Green revolution’-scenario is aangenomen 
dat de economie zich spoediger herstelt van  
de crisis dan in het ‘Business as Usual’-scenario en 
ook weer volop tot bloei komt. De economische en 
financiële omstandigheden zijn beduidend gunstiger 
dan in het ‘Slow Progress’-scenario. Vanwege  
een sterke Europese samenwerking zijn er goede 
mogelijkheden om research & development 
investeringen op Europees niveau te optimaliseren. 
Dit zal op langere termijn leiden tot grootschalige 
toepassing van nieuwe technologieën en aanzienlijke  
verlaging van investeringskosten in zon- en wind-
vermogen. 

Tevens leidt de sterke Europese samenwerking tot  
bindende afspraken over het Europese handels-
systeem voor CO2-emmisierechten. Daardoor treedt 
een zodanige prijsvorming op dat kolen-eenheden 
in de indicatieve merit order verdrongen worden 
door gaseenheden (gas-voor-kolen). 

Voor dit scenario is de hoogste economische groei en  
daarmee ook de hoogste groei van het elektriciteits-
verbruik voorzien. Grootschalige toepassing  
van warmtepompen in nieuwbouwwoningen en  
de opmars van de elektrische auto leiden vooral 
voor de latere jaren van de zichtperiode tot extra 
elektriciteitsverbruik. De verwachte energie-
besparingen worden dan door deze toename 
overtroffen. 

Voor de ontwikkeling van het conventionele 
vermogen zijn de aannames uit het ‘Duurzaam-
beleid’-scenario aangehouden. Vanwege de sterke 
stijging van het duurzame productievermogen,  
in combinatie met een competitieve positie van 
gascentrales, is voor dit scenario tevens aan-
genomen dat alle plannen voor de bouw van 
gascentrales, zoals in tabel 7.2 gepresenteerd, 
doorgaan om in de toenemende vraag naar flexibel 
vermogen te kunnen voorzien. 

Voor zowel het zon- als windvermogen is vanwege 
de voorziene verlaging van de investeringskosten 
aangenomen dat de doelstellingen, zoals 
geformuleerd in het ‘Duurzaam-beleid’-scenario 
overtroffen worden en in lijn zullen zijn met een 
Europese doelstelling van een aandeel duurzaam  
in de totale energievoorziening van 30% voor 2030. 

Met dit scenario is de meest extreme toets van het 
elektriciteitstransportnet uitgevoerd ten aanzien van 
vraag en aanbod en windvermogen in het bijzonder. 
Nog meer dan in het ‘Duurzaam-beleid’-scenario 
geldt dat deze toets een behoorlijke onzekerheid 
kent, omdat de invulling van het windvermogen over 
de gebieden voor grootschalige windparken, zowel 
op land als op zee, nog niet bekend is. Vanwege  
de voorziene verschuivingen van kolen en gas in  
de inzetvolgorde van conventioneel vermogen 
worden in dit scenario ook de consequenties van 
een meer verspreide elektriciteitsopwekking, dus 
met minder concentratie van elektriciteitsproductie 
op kustlocaties, op de transportbehoefte bepaald.

TenneT Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 | Deel 170



7.3.3  Overzicht kwantificering 
vraagontwikkeling en opgesteld 
productievermogen

 
In figuur 7.14 zijn beknopt de kerngegevens van  
de vier scenario’s ten aanzien van verbruik samen-
gevat en figuur 7.15 bevat de kerngegevens voor 
het productievermogen.

Aannames opgesteld Nederlands productievermogen per primaire 
brandstofcategorie voor de verschillende scenario-steekjaar combinaties

Figuur 7.15

GW

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Kern Kolen Gas Wind
onshore offshore

Zon-PV Decentrale
opwek

Business as Usual (2017)

Business as Usual (2020)

Duurzaam beleid (2020)

Slow Progress (2023)

Green Revolution (2023)

Historische vraag en vraagontwikkeling scenario's KCD 2013
Figuur 7.14

2012 2017 2020 2023

Business as Usual / Duurzaam beleid

Slow progress

Green Revolution 

140

100

Verbruik (TWh)

2000

2000

2006

2006

2012 2017 2020 2023

145

100

Business as Usual / Duurzaam beleid

Slow progress

Green Revolution 

Verbruik (TWh)

71TenneT Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 | Deel 1



7.3.4 Betrouwbaarheid van de raming 

Marges omtrent de raming van  
de elektriciteitsvraag

Voor de raming van de elektriciteitsvraag zijn 
economische prognoses van het CPB en  
ENTSO-E als leidraad gebruikt. Door de één op  
één koppeling met de vraag vertaalt de huidige 
onzekere economische situatie zich dan direct  
door in onzekerheden over de vraag. Terugkeer 
naar een stabiele economische ontwikkeling lijkt 
voorlopig echter niet in zicht. 

Vanuit het oogpunt van planning is voor dit KCD in 
april 2013 de ontwikkeling van de elektriciteitsvraag 
vastgesteld. Sinds dat moment zijn er echter 
verschillende bijstellingen van de economische 
ontwikkeling gepresenteerd door onder andere  
de Europese Commissie en het CPB. Door de 
spreiding van de ontwikkeling van de elektriciteits-
vraag die TenneT in de scenario’s heeft aangenomen, 
vallen de doorvertalingen van deze economische 
ontwikkelingen echter nog steeds binnen het 
gekozen bereik. 

Een andere onzekerheid in de raming is de 
inschatting van enerzijds besparingen in elektriciteits- 
verbruik en anderzijds het extra verbruik door nieuwe  
toepassingen. Aangezien beide ontwikkelingen zich 
eerst zullen manifesteren in de netten van regionale 
netbeheerders zijn de aannames van deze bedrijven 
voor TenneT leidend geweest voor de prognose van 
de verbruiksontwikkeling voor de periode tot 2020. 
Het beeld van deze bedrijven, dat de besparingen in 
verbruik in eerste benadering weggestreept kunnen 
worden tegen het extra verbruik door elektrische 
auto’s en warmtepompen, past ook in het beeld  
dat TenneT heeft. 

Voor de periode na 2020 neemt de onzekerheid 
echter toe, omdat de voorziene aanscherping van  
de Energieprestatie Coëfficiënt (EPC) voor 
nieuwbouwwoningen in 2020 het toepassen van 
warmtepompen financieel aantrekkelijk kan maken.  
De huidige ervaringen met warmtepompen laten 
echter zien dat er nog een aanzienlijk ontwikkel-
traject moet worden doorlopen om tot robuuste 
systeemconcepten voor de woningbouw te komen.

Ook voor de elektrische auto is de toekomst nog 
onduidelijk. Voor de introductie van de volledig 
elektrische auto zal nog veel afhangen van de actie-
radius van de auto onder alle weersomstandigheden 
en de mogelijkheden tot (snel) laden. 

Nog een onzekere factor bij beide toepassingen  
is de uiteindelijke impact op het vraagpatroon.  
Een situatie waarin elektrische auto’s via een 
systeem van snelladen worden opgeladen, geeft 
namelijk een ander vraagpatroon dan een situatie 
waarin auto’s gedurende de nacht worden 
opgeladen. Warmtepompen voor ruimte- en 
tapwaterverwarming zullen met name in de winter  
in de vroege ochtend en avond en op hete zomer-
dagen (koeling) hun piekvraag kennen. Bij gebruik 
van thermische buffers voor opslag van heet water 
in het verwarmingssysteem ontstaat de mogelijkheid 
tot vraagsturing. Om dit alles in goede banen  
te leiden, wordt er door regionale netbeheerders 
gewerkt aan lokale opties van energiemanagement 
op basis van slimme netten, waarin photovoltaïsch 
vermogen en micro-WKK de grote variaties in 
belasting moeten opvangen. Deze ontwikkeling 
staat echter nog in de kinderschoenen en volgens 
het actieplan van de Task Force Intelligente Netten20) 
zal het nog tot 2020 duren voordat met groot-
schalige implementatie kan worden begonnen.

20 Ministerie van Economische Zaken Landbouw  
en Innovatie, Op weg naar intelligente netten in  
Nederland, mei 2011
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Marges omtrent de raming  
van het productievermogen

De onzekerheden over de omvang van het groot-
schalige thermische productievermogen zijn  
de afgelopen twee jaar toegenomen. Naast de al 
bekende onzekerheid in de markt over de realisatie 
van plannen voor nieuwbouw van centrales heeft 
zich recent een aantal ontwikkelingen bij bestaande 
centrales voorgedaan. Deze ontwikkelingen zijn uniek 
in de geschiedenis van de Nederlandse elektriciteits- 
voorziening en maken duidelijk dat het aantal 
vrijheidsgraden, waaronder TenneT het hoog-
spanningsnet moet ontwikkelen, verder toeneemt. 
De slechte marktpositie van gascentrales heeft 
bijvoorbeeld geleid tot het tijdelijk uitlenen van  
de gasturbine uit de nieuwe Enecogen-eenheid  
en tot de voorziene conservering van nieuw productie-
vermogende op Moerdijk (RWE-Essent) en op 
Eemshaven (Nuon Energy). Ook de afspraak uit  
het Energieakkoord tot sluiting van vijf kolen-
centrales is in dit kader uniek te noemen. 

Vergelijking van de gegevens uit het KCD 2011 met 
de getallen uit dit KCD ten aanzien van amovering 
en conservering van eenheden laat zien dat ook 
deze parameters een behoorlijke onzekerheid 
kennen. Ten opzichte van het vorige KCD, waarbij 
rekening werd gehouden met de uitbedrijfnames 
van de afgelopen twee jaar, is het totaal voor  
het referentiejaar 2021 met ongeveer eenderde 
gestegen naar ruim 6.000 MW. 

Voor alle onzekerheden ten aanzien van het groot-
schalige productievermogen geldt dat een algemene  
onzekerheidsmaatstaf op basis van een soort 
grootste gemene deler van het totale productiepark 
niet geschikt is, omdat de impact van het wel of niet 
doorgaan van uitbreidingen of uitbedrijfname van 
centrales op het transportnet per productielocatie 
sterk kan verschillen. 

Voor bepaling van de marges in de raming van  
het kleinschalige thermische vermogen (tot 60 MW) 
heeft TenneT zich gebaseerd op informatie van  
de regionale netbedrijven die een onzekerheidsmarge  
van 8 tot 10% voor dit type eenheden aanhouden. 
Deze onzekerheden uiten zich voor TenneT hoofd-
zakelijk in een beperkte variatie in de vermogens-
uitwisselingen met de distributienetten en hebben 
daardoor een geringe impact op de vermogens-
stromen van het transportnet. Voor regio’s met  
een grote concentratie kleinschalig vermogen,  
zoals het industriegebied bij Rotterdam, kan er wel 
een grote invloed zijn. Daarom is voor deze regio’s 

wel specifiek gekeken naar de consequenties van 
mogelijke ontwikkelingen van kleinschalig vermogen 
voor het net.

Voor de ontwikkeling van het windvermogen schuilt 
onzekerheid in de uiteindelijke implementatie van de 
afspraken uit het Energieakkoord. Voor investeringen 
in windvermogen geldt dat er voorlopig nog steeds 
subsidie moeten worden toegekend om tot een 
rendabele exploitatie te komen. De geschiedenis 
van de laatste twintig jaar heeft laten zien dat er 
grote veranderingen in subsidiebeleid kunnen 
optreden bij wisselingen van regeringen. Hierbij 
speelt nog mee dat, in analogie met de situatie in 
Duitsland, een groei van zon- en windvermogen 
druk zet op de elektriciteitsprijs. Hierdoor bestaat 
de kans dat subsidies moeten stijgen om 
investeringen in duurzame energie op peil te houden. 

Voor windvermogen op zee speelt verder nog mee 
dat bij het reserveren van de subsidiebedragen 
rekening is gehouden met een ambitieuze kostprijs-
reductie van 40% per MWh, te realiseren over  
de periode 2014 - 2024.

Een andere onzekere factor vanuit het oogpunt  
van netplanning is de fasering van en locatie waar 
nieuwe windparken zullen worden gerealiseerd.  
De Structuurvisie Windenergie op land en  
de Structuurvisie Windenergie op Zee bieden  
een planologisch kader, maar uiteindelijk zal  
het toch van de initiatiefnemers van windparken 
afhangen waar deze gerealiseerd zullen worden.  
Bij een versnipperde aanleg over de aangewezen 
locaties bestaat de kans dat in loop van de tijd  
blijkt dat een netverzwaring te licht is uitgevoerd. 

De risico’s ten aanzien van de ontwikkeling van  
zonvermogen zijn voor TenneT vanuit het oogpunt 
van transportcapaciteit vooralsnog gering, omdat 
dit type vermogen verspreid op distributienetten  
wordt aangesloten en voor TenneT resulteert in  
een verlaging van de uitwisseling met onder-
liggende netten. 
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7.4  
Vaststellen  
planningssituaties  
(stap 4)

Voor de toetsing van het net aan de plannings-
criteria moeten voor ieder scenario de kritische 
situaties voor belasting en productie worden 
bepaald. In het verleden, waarin er hoofdzakelijk 
sprake is geweest van een binnenlandse markt met 
een beperkt aandeel duurzaam, zijn deze kritische 
situaties op basis van expertviews via een vaste 
merit order benadering van de Nederlandse 
centrales vastgesteld. In de huidige situatie is dit 
vanwege de toename van internationale transporten 
en de sterk toegenomen elektriciteitsproductie  
uit duurzame bronnen niet meer goed mogelijk.  
Dit geldt vooral voor het 220/380kV-net waar  
de belasting van het net in toenemende mate wordt 
beïnvloed door internationale vermogenstransporten.  
Ook binnen de 110/150kV-netten kan door  
de toenemende hoeveelheid decentraal en niet-
stuurbaar vermogen niet meer worden volstaan  
met een extrapolatie van de kritische situaties  
zoals die historisch zijn waargenomen. 

TenneT heeft dit gegeven een aantal jaren geleden 
onderkend en heeft in samenwerking met de TU Delft  
een methodiek ontwikkeld waarmee het mogelijk is 
geworden om voor ieder te onderzoeken jaar 
planningssituaties te selecteren op basis van  
een gecombineerd markt- en DC loadflow-model.  
In dit Kwaliteits- en Capaciteitsplan is voor het  
eerst gebruik gemaakt van dit ‘sequentiële markt-/
net-model’. 

Met dit model worden de meest kritische situaties 
per scenario beter inzichtelijk. Ook kunnen  
de effecten op het net van eventuele trendbreuken 
in de transportpatronen, als gevolg van veranderingen 
in de energiemix, beter gesignaleerd worden.  
In figuur 7.16 worden de stappen van dit 
sequentiële markt/net-model weergegeven.
 

7.4.1 Marktmodellering
 
Als eerste wordt voor de scenario’s met behulp van 
marksimulaties de inzet van de productiemiddelen 
voor een geprognosticeerde belasting bepaald. 
Deze inzet wordt bepaald door in het model  
de totale variabele systeemkosten (bestaande  
uit variabele kosten, brandstofkosten, start-stop 
kosten en emissiekosten) van het totaal beschikbare 
productiepark voor een gegeven belasting te 
minimaliseren. In de simulaties wordt zo voor  
een heel jaar, met een resolutie van een uur,  
de meest economische inzet van productiemiddelen 
bepaald. Leidend hierbij is een functionerende 
elektriciteitsmarkt met rationeel marktgedrag.  
De inzet van aanbodvolgend duurzaam vermogen 
(zon en wind) is in marktsimulaties aan de hand van 
historische meteorologische gegevens gemodelleerd.

In de marktmodellering wordt Nederland gezien als 
een zogenoemde koperen plaat. Het productiepark 
is geaggregeerd in groepen van eenheden die op 
basis van technisch/economische parameters 
(brandstoftype, inzetverplichtingen, efficiency,  
et cetera) gelijkwaardig zijn. De interactie met  
de buitenlandse markten is in de uitwerking 
meegenomen door voor elk scenario ook voor  
de omringende landen de meest economische  
inzet van productiemiddelen te bepalen en daarbij 
voor de handelsmogelijkheden tussen landen  
de afgesproken uitwisselingscapaciteiten aan  
te houden. Hierdoor is de Nederlandse elektriciteits-
markt als onderdeel van de totale Noordwest 
Europese elektriciteitsmarkt beschouwd. Gegevens 
over de buitenlandse opgestelde vermogens  
en elektriciteitsvraag zijn gebaseerd op informatie 
verkregen uit de samenwerking binnen ENTSO-E.

Stappen binnen het sequentiële markt/net-model

Marktmodellering Netberekeningen
Selectie van 
planningssituaties

Figuur 7.16
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7.4.2 Netberekeningen
 
De uitkomsten van de marktsimulaties bevatten, 
zoals hierboven beschreven, de hoeveelheid 
opgewekt vermogen per groep van eenheden.  
Voor de categorie eenheden die niet meer voor 
100% wordt ingezet, ontstaat hierdoor een 
keuzevrijheid. Om in de netberekeningen voor  
het landelijke 220/380kV-net geen onnodige 
combinaties van eenheden door te rekenen, zijn op 
basis van een expert view vier regio’s aangewezen 
(Eemshaven, Hemweg, Maasvlakte en Maasbracht) 
waar hoge invoedingen van vermogen tot mogelijke 
problemen kunnen leiden. Voor alle scenario-
steekjaar combinaties zijn voor deze vier regio´s 
netberekeningen uitgevoerd waarbij telkens  
de eenheden in één van de vier regio’s prioriteit 
hebben gekregen boven de eenheden in de rest van 
Nederland. Hiermee worden de worst cases binnen 
de scenario’s voor het gehele net in kaart gebracht. 

Ten behoeve van de netberekeningen is de landelijke  
belasting op basis van de maximale belastingwaarden  
van stations, zoals door regionale netbedrijven aan 
TenneT verstrekt, over de stations verdeeld. Voor  
de vermogensstromen over de interconnectoren met  
omringende landen zijn voor de netberekeningen  
de handelsstromen tussen landen aangenomen, 
zoals berekend in de marktsimulaties.

In de netberekeningen zijn de beschouwde netwerken 
getoetst aan de planningscriteria a en b uit  
de Netcode. Met een resolutie van één uur is  
de belasting van verbindingen voor ieder criterium 
bepaald. Omdat elke scenario-steekjaar combinatie 
voor vier regio’s is doorgerekend, zijn er dus voor 
iedere scenario-steekjaar combinatie vier sets met 
resultaten die allemaal even waarschijnlijk zijn. 

De netberekeningen zijn uitgevoerd met zogenoemde  
DC loadflow-berekeningen, waarbij alleen de actieve 
vermogensstromen over het net zijn bepaald.  
De loadflow-berekeningen hebben voldoende 
nauwkeurigheid om vast te stellen welke situaties 
ernstig zijn voor het net. Om de exacte omvang  

van de overbelastingen te bepalen zijn echter 
gedetailleerde AC loadflow-berekeningen nodig. 
Gelet op de complexiteit van de AC loadflow-
berekeningen kan per scenario slechts een beperkte  
set met kritische uitgangsituaties van belasting  
en productie worden doorgerekend. Hoe deze 
uitgangssituaties geselecteerd worden,  
is in paragraaf 7.4.3 beschreven. 

In tegenstelling tot het 220/380kV-net zijn  
de 110/150kV-netten in beginsel alleen getoetst 
voor het steekjaar 2020 met de relevante landelijke 
scenario’s. Veelal gaat het hier om scenario’s die 
ruimte bieden voor variaties in warmtekracht-
vermogen en windvermogen. Voor de inzet van  
de grote eenheden worden voor ieder scenario  
de resultaten van de landelijke berekeningen 
aangehouden. Deze initiële toetsing heeft plaats-
gevonden om de drivers van de regionale knel-
punten te identificeren. 

7.4.3 Selectie van planningssituaties 
 
De selectie van de kritische uitgangssituaties  
van belasting en productie voor de AC-loadflow 
berekeningen gebeurt in twee stappen.  
In de eerste stap worden voor iedere scenario-
steekjaarcombinatie uit de DC-loadflowresultaten 
met de vier regionale inzetprioriteiten van centrales, 
de planningssituaties geselecteerd waarin de 
verbindingen het zwaarst belast worden. In de 
tweede stap worden vervolgens de uren gezocht 
waarin zoveel mogelijk overbelastingen van 
verbindingen samenvallen. 

Voor het landelijk transportnet zijn voor alle scenario- 
steekjaar-combinaties de kritische uitgangssituaties 
van belasting en productie van alle geselecteerde 
uren aangeboden voor de AC-berekeningen.

Voor de 110kV- en 150kV-netten zijn op basis  
van de geïdentificeerde drivers de planningssituaties 
voor de AC loadflow-berekeningen voor de drie 
steekjaren bepaald.
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