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Voorwoord      7

Voor u ligt het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2018-2027 van Enduris B.V. 
In dit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument wordt de visie op de ontwikkelingen van de 
 regionale elektriciteitsnetten in Zeeland beschreven. Daarnaast wordt inzicht verschaft  
in de kwaliteit, capaciteit en veiligheid van die elektriciteitsnetten.

Europa is op weg naar een duurzame energievoorziening, waarbij 
de uitstoot van broeikasgassen drastisch zal worden terug- 
gebracht. Het proces om dit te bereiken wordt energietransitie 
genoemd. Concreet betekent dit: fors inzetten op energiebesparing 
en het aandeel hernieuwbare energie steeds verder vergroten. Om 
dit te realiseren zal een grote inspanning van burgers, bedrijven en 
overheden worden gevraagd. Eén van de noodzakelijke maatregelen 
is het verduurzamen van de warmtevoorziening van woningen en 
bedrijven. Het recht op een (aard)gasaansluiting zal hierbij overgaan 
in het recht op een energieaansluiting op – afhankelijk van de 
lokale situatie – een warmtenet, een elektriciteitsnet, een gasnet of 
een combinatie daarvan. Daarbij zal het fossiele aardgas vervangen 
worden door groen gas, syngas, waterstof of een andere samen-
stelling die tot CO2-neutraliteit leidt.

Ook in Zeeland worden de gevolgen van de energietransitie steeds 
meer zichtbaar. Het aandeel van energiebronnen zoals wind, water, 
zon en biogas binnen de provincie stijgt jaarlijks. Zoals het er nu 
naar uitziet zal de doelstelling van 570 MW windvermogen in  
2020 in Zeeland behaald worden. Hiermee realiseert Zeeland een 
belangrijk deel van de Nederlandse ambitie op het gebied van 
‘Wind op land’. Verder zien we in het straatbeeld steeds meer laad-
palen om auto’s van stroom te voorzien. Het aantal warmtepompen 
dat wordt geïnstalleerd en het aantal zonnepanelen op daken van 

woonhuizen, schuren en bedrijfsgebouwen lijkt ieder jaar sneller toe 
te nemen. Experimenten met energieneutrale huizen (zogenaamde 
‘nul-op-de-meter’ woningen) vinden bijna in iedere gemeente 
plaats. 

Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de Zeeuwse elektrici-
teits- en gasnetten en het beheer ervan. Enduris is goed op de 
hoogte van de huidige en toekomstige ontwikkelingen inclusief 
eisen en verwachtingen van stakeholders. Zo kan Enduris de juiste 
keuzes maken ten aanzien van netontwerp en verlangde capaci-
teit. Belangrijk, want ook in de toekomst wil Enduris garant kunnen 
staan voor een effectieve, efficiënte en veilige dienstverlening aan 
klanten.

Dit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2018-2027 
draagt daar aan bij. Het verschaft toezichthouders en andere 
stakeholders inzicht in de (toekomstige) kwaliteit, capaciteit en 
veiligheid van de Zeeuwse elektriciteitsnetten. 

We kijken er naar uit om samen met onze stakeholders een duur-
zame energievoorziening in Zeeland te realiseren.

Erik Duim 
Directeur
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Hoofdstuk 1  Inleiding      9

Eén van de wettelijke verplichtingen van een netbeheerder is het opstellen van het 
Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD). De wettelijke basis voor het KCD is neergelegd 
in artikel 21 van de Elektriciteitswet. Het doel van het KCD is enerzijds om de kwaliteit van 
de organisatie en de elektriciteitsnetten inzichtelijk te maken en hoe deze in de toekomst 
wordt geborgd. Anderzijds wordt aangetoond op welke manier Enduris de capaciteit van 
de netten en de veiligheid van mens en omgeving nu en in de toekomst garandeert.

In de ‘Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas’ 
(MR-Q) zijn regels ten aanzien van de inhoud van het KCD  
opgenomen. Hiernaast hebben de Autoriteit Consument & Markt 
(ACM) en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), die toezicht houden 
op de taken van de netbeheerders, in 2012 specifieke afspraken 
gemaakt over de structuur en inhoud van het KCD. Zowel de MR-Q 
als aanvullende afspraken hebben geleid tot de volgende hoofdstuk- 
indeling en inhoudelijkheid:

Hoofdstuk 2: hier wordt een uitgebreide analyse beschreven van 
de externe ontwikkelingen inclusief eisen en verwachtingen van 
stakeholders en daaruit voortvloeiende scenario’s. Tevens wordt 
het organisatiebeleid beschreven waarmee Enduris extern waarde 
wil toevoegen in zijn omgeving en waarop men zich moet focussen 
om dat mogelijk te maken.

Hoofdstuk 3: beschrijft het assetmanagementsysteem (kwaliteits-
beheersingssysteem) aan de hand van de layout en denkwijze van 
de NTA 8120:2014, ‘Asset Management - Eisen aan een veilig-
heids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het 
elektriciteits- en gasnetbeheer’.

Hoofdstuk 4: in dit hoofdstuk staat het onderwerp ‘Kwaliteit’ 
centraal. Zo wordt o.a. de betrouwbaarheid en spanningskwaliteit 
van het elektriciteitsnet behandeld op basis van diverse kwaliteits- 
indicatoren. Daarnaast worden de prestaties, condities en risico’s 
van de belangrijkste componenten en materialen waaruit het  
elektriciteitsnet is opgebouwd behandeld. Ook worden beheers- 
maatregelen in de vorm van het onderhouds- en vervangingsbeleid 
beschreven. 

Hoofdstuk 5: in het hoofdstuk staat het onderwerp ‘Veiligheid’ 
centraal. Aan de hand van het veiligheidsmanagementsysteem 
wordt beschreven hoe risico’s voor mens, milieu en netbeheer 
worden beheerst. Hierbij staat zowel de arbeidsveiligheid, proces-
veiligheid en security centraal.

Hoofdstuk 6: gaat nader in op het aspect ‘Capaciteit’. Aan de  
basis van de toekomstig benodigde capaciteit staan de externe  
ontwikkelingen en scenario’s zoals beschreven in hoofdstuk 2. Door 
een vergelijking te maken met de huidige aanwezige capaciteit van 
het transportnet worden potentiële toekomstige capaciteitsknel-
punten inzichtelijk gemaakt. Vervolgens wordt beschreven hoe 
Enduris deze dreigende capaciteitsknelpunten op gaat lossen. Ook 
vindt een terugblik plaats naar de in het vorige KCD geïdentificeerde 
knelpunten en voortgang met betrekking tot het implementeren van 
de maatregelen.

Bijlagen: de bijlagen bevatten voornamelijk kwantitatief materiaal, 
zoals investeringstabellen, onderhoudsplannen en een verdere 
detaillering van de kwaliteitsindicatoren.

De belangrijkste verandering ten opzichte van de voorgaande 
editie betreft een uitgebreide analyse van de externe ontwikkelingen 
inclusief eisen en verwachtingen van stakeholders en de wijze 
waarop Enduris hierop inspeelt. Daarnaast is het assetmanage-
mentsysteem vernieuwd en heeft levenscyclusmanagement een 
prominentere rol gekregen binnen het document.

Hoewel er aan het opstellen van het KCD Elektriciteit 2018-2027 
veel zorg en aandacht is besteed, kan nooit volledig worden  
uitgesloten dat bepaalde zaken nadere toelichting vereisen.  
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Enduris B.V.
Postbus 399
4460 AT GOES

T 0113 74 11 00
F 0113 74 11 14
E info@enduris.nl 
K.v.K. 22042932 
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2.1 Inleiding

Enduris is beheerder van elektriciteits- en gasnetten in de provincie 
Zeeland. Als netbeheerder zorgt Enduris voor het transport van 
elektriciteit en gas van de energieleveranciers naar consumenten 
en zakelijke klanten. Dit wordt gerealiseerd door het aanleggen, 
onderhouden en beheren (inclusief het oplossen van storingen) 
van de elektriciteits- en gasnetten en aansluitingen, en het plaatsen 
van meetinrichtingen. Vanaf 13 juni 2017 maken DNWG Groep N.V. 
(voorheen Zeeuwse Netwerkholding N.V.) en haar dochtervennoot-
schappen Enduris en DNWG Infra deel uit van de Stedin Groep. 
Enduris blijft gedurende de huidige reguleringsperiode, die tot en 
met 2021 loopt, bestaan als onafhankelijk netbeheerder van haar 
elektriciteits- en gasnetten in Zeeland.

2.2 Het elektriciteitsnet van Enduris

Enduris verzorgt het dagelijks transport van elektriciteit bij circa 
214.000 huishoudens, bedrijven en instellingen. Om dit te kunnen 
realiseren beschikt Enduris over een uitgebreid elektriciteitsnet.  
Dit elektriciteitsnet is opgebouwd uit verschillende componenten 
en systemen. Op elf punten in de provincie is het netwerk  
gekoppeld aan het hoogspanningsnetwerk (150 kV) van de landelijke 
netbeheerder TenneT. Verder heeft Enduris een eigen hoog- 
spanningsnet dat bedreven wordt op een spanning van 50 kV.  
In figuur 2.1 is het transportschema weergegeven zoals dat 
aanwezig is binnen de provincie Zeeland.

Vanaf de hoofdverdeelstations, waar een transformatie plaats-
vindt van hoogspanning (150 of 50 kV) naar middenspanning  
(10, 20 of 30 kV), wordt de elektriciteit verder getransporteerd via 
uitsluitend ondergrondse verbindingen. Als spanningsniveau voor 
de distributie wordt voornamelijk 10 kV toegepast. In incidentele 
gevallen, met name voor aansluiting van forse windparken, wordt 
tegenwoordig gebruik gemaakt van een spanning van 20 kV.  
In Vlissingen-Oost ligt nog een 30 kV-net van beperkte omvang 
met daarop aangesloten industriële klanten en een windpark.

Achter de meeste hoofdverdeelstations bevindt zich een aantal 
subverdeelpunten, zogenaamde schakelstations van waaruit het 
transport naar de middenspanningsruimtes plaatsvindt. Er wordt 
naar gestreefd om in de voedingen van die schakelstations geen 
middenspanningsruimtes op te nemen, omdat storingen dan 
moeilijk te traceren zijn. Gezien de geografische situatie is dit 
echter niet altijd mogelijk.

Op twee plaatsen in de provincie is, in verband met de grote 
afstanden en daarmee de evenredig hoge spanningsverliezen,  
een middenspanningsregelstation geplaatst.

Achter de schakel- en middenspanningsregelstations worden ring-
vormige distributienetten toegepast die, echter door stijgende 
belastingen in de loop der jaren, inmiddels voorzien zijn van diverse 
vermazingen. De netopeningen in deze vermazingen worden 
zodanig aangebracht dat de bedrijfsvoering van het net stervormig 
blijft. Het 10 kV-net kent ook enkele uitlopers. Het vermogen in 
deze uitlopers wordt beperkt, zodat in gevallen van storing het 
vermogen door een mobiel noodstroomaggregaat kan worden 
geleverd.

In de middenspanningsruimtes wordt de spanning omgezet naar 
een niveau van 400 Volt. Vanuit de stations wordt de energie verder 
verdeeld door het laagspanningsdistributienet. Het laagspannings-
net is stervormig uitgelegd. Ook het laagspanningsnet kent 
verdeelpunten, de zogenaamde laagspanningsverdeelkasten die op 
sommige aftakpunten in het net geplaatst worden. In een beperkt 
aantal gevallen wordt gebruik gemaakt van laagspanningsregelaars 
om de opgetreden spanningsverliezen te compenseren.

In tabel 2.1 zijn de belangrijkste assetgroepen en de daarbij  
behorende aantallen per 1 januari 2017 weergegeven.

Tabel 2.1 Weergave assetgroepen en aantallen

ASSETGROEP AANTALLEN PER
1 JANUARI 2015 

AANTALLEN PER
1 JANUARI 2017

Hoofdverdeelstations 18 stuks 18 stuks

Schakelstations 54 stuks 55 stuks

Middenspanningsruimtes 3.687 stuks 3.681 stuks

Laagspanningsverdeelkasten 3.744 stuks 3.684 stuks

Laagspanningsregelaars 20 stuks 19 stuks

Hoogspanningskabel 165 km 131 km

Hoogspanningslijn 32 km 32 km

Middenspanningskabel 4.178 km 4.295 km

Laagspanningskabel 5.242 km 5.289 km

Aansluitingen 213.000 stuks 213.800 stuks
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Figuur 2.1 Transportschema provincie Zeeland
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2.3 Context van de organisatie

Om de taken van de netbeheerder goed uit te kunnen voeren is  
het van groot belang om op de hoogte te zijn van de context van  
de organisatie oftewel de externe omgeving. Denk hierbij aan  
o.a. veranderende technologische ontwikkelingen, eisen en 
verwachtingen van stakeholders en wet- en regelgeving. Deze 
externe omgeving van Enduris is in figuur 2.2 weergegeven  
waarbij tevens vier energiefuncties zijn benoemd, te weten; hoge  
en lage temperatuur warmte, vervoer en kracht en licht. 

In het vervolg van deze paragraaf zal nader worden ingegaan op  
de context van Enduris aan de hand van figuur 2.2. 
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warmte Vervoer

Lage temperatuur 
warmte

Kracht & licht
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en stakeholders

Figuur 2.2 Proces omgevingsanalyse en scenario's
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Status Quo
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2.3.1 Klimaat en duurzaamheid
Eén van de belangrijkste en meest ingrijpende ontwikkelingen 
bevindt zich op het gebied van het klimaat en duurzaamheid.  
De energievoorziening zal de komende decennia ingrijpend  
veranderen. In het Klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat de 
opwarming van de aarde moet worden beperkt tot ruim onder de 
twee graden Celsius. Dat vraagt om een drastische reductie van 
het gebruik van fossiele energie, tot dichtbij nul in het jaar 2050.  
In de energietransitie naar 2030 en 2050 stuurt het kabinet op  
één enkelvoudig doel: het verminderen van de uitstoot van broei- 
kasgassen (‘sturen op CO2-reductie’). Dit is namelijk de meest 
kosteneffectieve manier om de doelstelling van het Klimaatakkoord 
van Parijs te realiseren. De Europese ambities op het gebied van 
het reduceren van CO2 zijn weergegeven in figuur 2.3.

De transitie naar een CO2-arme energievoorziening vergt een grote 
inspanning van burgers, bedrijven en overheden. De opgave is 
complex: tijdige ontwikkeling en beschikbaarheid van duurzame 
alternatieven, grote investeringen in onder meer isolatie, 
(productie-)installaties en infrastructuur en, in ons dichtbevolkte 
land, continue het afwegen van de ruimtelijke effecten. De transitie 
heeft effect op nagenoeg alle externe ontwikkelingen en eisen en 
verwachtingen van stakeholders (zie figuur 2.2).

Om focus te houden in de energietransitie en de energievraag 
inzichtelijk te maken zijn vier zogenoemde energiefuncties  
geïdentificeerd: energie wordt gebruikt voor ruimteverwarming, 
voor proceswarmte in de industrie, voor vervoer, en voor kracht & 
licht. Zo kan worden bepaald op welk vlak actie nodig is om de 
transitie naar een duurzame energievoorziening te realiseren.  
Per energiefunctie zal de reductie van CO2, het zogenoemde  
transitiepad, verschillend verlopen. Verwarming van huizen vraagt 
bijvoorbeeld om andere duurzame oplossingen dan vervoer. Dit 
heeft te maken met o.a. de beschikbaarheid van technologieën en 
noodzakelijke innovaties, marktacceptatie en de dwingende en/of 
stimulerende rol van de overheid en de afhankelijkheid van het 
buitenland. In het vervolg van dit hoofdstuk zal per energiefunctie 
in worden gegaan op de huidige stand van zaken ten aanzien van 
de technologie, de verwachte ontwikkelingen, sturende factoren 
waaronder overheidsbeleid en de snelheid van daadwerkelijke 
implementatie in de markt.

Bron: Europese Commissie, 2011, Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050
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Figuur 2.3 Reductiepad van de EU-uitstoot van broeikasgassen met 80% (100% = 1990)
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2.3.2 Lage en hoge temperatuur warmte
Het energieverbruik voor het gebruik van lage temperatuur warmte 
beslaat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland.  
Het gaat hier om de verwarming van woningen, gebouwen en tuin-
bouwkassen waarvoor in Nederland momenteel grotendeels (circa 
90%) gas wordt gebruikt. De omslag naar duurzame warmte vergt 
een forse inspanning van alle burgers, bedrijven, overheden en 
maatschappelijke organisaties. In de eerste plaats zijn duurzame 
alternatieven voor aardgas beperkt beschikbaar. Aardgas heeft 
immers een grote energiewaarde en dat is niet eenvoudig te 
vervangen. In de tweede plaats vergt de transitie flinke investeringen 
in bijvoorbeeld energiebesparing, de vervanging van (gasgestookte) 
installaties, in infrastructuur en de productie van duurzame 
energie. Voor de nieuwbouw van woningen bepaalt de Europese 
richtlijn 'Energy Performance of Buildings Directive' de ambitie om 
tot bijna energieneutrale gebouwen te komen. Vanaf 2021 moeten 
alle nieuwe gebouwen voldoen aan overeenkomstige wettelijke 
vereisten. De resterende warmtevraag kan in de meeste gevallen 
zonder aardgas worden ingevuld. De technologieën om andere, 
duurzame warmtebronnen voor verwarming te gebruiken zijn 
momenteel al voorhanden.

Vanuit de Energieagenda wordt dan ook de aanbeveling gedaan 
geen nieuwe gasinfrastructuur meer aan te leggen in nieuwbouw-
wijken. De aansluitplicht in de Gaswet zal dan moeten worden 
geschrapt en er zal een breder aansluitrecht op energie-infra- 

structuur voor warmtevoorziening in wetgeving worden verankerd. 
In het regeerakkoord Rutte-III is dit opgenomen. Nieuwbouw levert 
echter maar een beperkte bijdrage voor de benodigde verduur- 
zaming van de gebouwde omgeving. De grootste opgave is om 
bestaande woningen en gebouwen op CO2-arme wijze te gaan 
verwarmen. De belangrijkste pijlers hierbij zijn: 
•  energiebesparing door bestaande woningen veel beter te gaan 

isoleren;
•  optimaliseren van energiestromen met behulp van energie 

management systemen (EMS);
•  het toepassen van CO2-arme verwarmingssystemen zoals 

(hybride) warmtepompen in combinatie met zonnepanelen en 
opslag, zonneboilers, infraroodverwarming, pelletkachels, 
biomassaketels en warmtenetten;

• het gebruik van duurzaam gas, o.a. biogas en waterstof.

Het rendement (reductie van CO2) verschilt aanzienlijk per gekozen 
optie, alsmede de kosten, benodigde ruimte en ‘omvang’ van de 
benodigde verbouwing. Dit is afhankelijk van diverse factoren 
waaronder lokale/regionale verschillen, type en leeftijd van de 
bebouwing maar ook de nabijheid van duurzame (rest)warmte- 
opties. De levenscyclus van de gebouwde omgeving en van de 
energienetten is lang, zodat aansluiting moet worden gezocht bij 
een verhuizing, grootschalige renovatie van gebouwen en vervanging 
van het gasnet of andere publieke infrastructuur (riool, wegen) om 
de maatschappelijke kosten zoveel als mogelijk te beperken..

Figuur 2.4 CO2-arme verwarmingssystemen
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Nationaal beleid
De overheid onderschrijft dat bij een lokale afweging lokale besluit-
vorming hoort en is van mening dat gemeenten hiervoor de 
verantwoordelijkheid moeten krijgen. Gemeenten moeten de regie 
nemen in de lokale transitie van de warmtevoorziening. Zij kunnen 
het beste de lokale omstandigheden en effecten inschatten voor 
de timing en richting van de transitie. Ondernemende burgers,  
al dan niet verenigd in energiecoöperaties, en aanbieders van 
ontzorgende diensten en producten spelen hierbij een belangrijke 
rol. Op lokaal en regionaal niveau kan het best worden bezien welke 
besparingsmogelijkheden en duurzame alternatieven geschikt zijn 
om in de warmtevraag te voorzien. Dit geldt ook voor het tempo 
waarin de transitie lokaal het beste vorm kan krijgen. De gemeente 
legt dit vast in het omgevingsplan dat daarmee ook fungeert als 
lokaal energie- en warmteplan. Gemeenten dragen zorg voor regionale 
afstemming van energie- en warmteplannen. Consistentie van deze 
plannen is een belangrijke voorwaarde voor netbeheerders om 
verantwoorde investeringen te plegen. Nu heeft een netbeheerder 
specifieke taken ten aanzien van elektriciteits- en gasnetten, maar 
niet ten aanzien van warmtenetten. Dit moet herzien worden nu 
het voornemen is burgers recht te geven op energie-infrastructuur 
voor warmtevoorziening. Het verschil in regulering is in het nadeel 
van warmtelevering en kan de (lokale) besluitvorming om te komen 
tot de meest kostenefficiënte warmtevoorziening belemmeren. 
Voor verdere ontwikkeling van warmtenetten is regulering van het 
netbeheer door de overheid gewenst. Het kabinet wil dat groot-
schalige warmtenetten op vergelijkbare wijze worden gereguleerd 
als elektriciteits- en gasnetten. Bij de uitwerking hiervan moet  
rekening worden gehouden met de specifieke fysieke kenmerken 
van warmtenetten. Ook moet een overgangsregime voor bestaande 
warmtenetten gelden. Netbeheerders zullen als beheerder van de 
verschillende infrastructuren een belangrijke rol spelen bij de 
besluitvorming door de gemeente. Netbeheerders zullen in  
samenwerking met lokale overheden bepalen welke infrastructuur 
(gas, warmte, of elektriciteit), gelet op beschikbare alternatieven, 
het best kan worden aangelegd, verzwaard of verwijderd.  
Daarnaast krijgen netbeheerders de taak om detail informatie van 
de netten aan te leveren. Denk hierbij aan informatie betreffende 
de staat van het gas- en elektriciteitsnet, maar ook de aanwezige 
(rest)capaciteit. Verder verzorgt de netbeheerder de aanpassingen 
aan de verschillende infrastructuren die volgen uit de besluit- 
vorming door de gemeente.

Zeeuws beleid
Op 8 februari 2017 hebben zo’n 25 Zeeuwse partijen het Zeeuws 
Energieakkoord voor energiebesparing in de bestaande particuliere 
woningvoorraad getekend. In dit Zeeuws Energieakkoord staat 
onder andere beschreven dat door intensief samen te werken alle 
huizen in 2045 energieneutraal moeten zijn. Dat betekent echter 
dat er snel beweging moet komen: het is aan de woningeigenaren 

om zelf actie te nemen; de ondertekenaars van het Zeeuws  
Energieakkoord willen de woningeigenaren hierbij ondersteunen. 
In Zeeland is er tot nog toe een beperkt aantal bestaande woningen 
energieneutraal gemaakt. Dit betekent dat de woning een extra jas 
heeft gekregen, dat de woning zelf energie opwekt middels  
zonnepanelen, doorgaans de gasaansluiting is verwijderd en een 
warmtepomp voor verwarming en koeling zorgt.

De initiatiefnemers van het Zeeuws Energieakkoord willen de 
woningeigenaren bewust maken, adviseren en ontzorgen door een 
overzichtelijk aanbod te maken voor het energieneutraal maken 
van de woning. Ze benutten elkaars expertise en netwerk en 
dragen één boodschap uit naar de woningeigenaren zodat het 
makkelijker wordt om die keuze te maken die het beste bij hun 
wensen aansluit. Het gaat namelijk niet enkel om energie, maar 
ook om wooncomfort en de betaalbaarheid van energie.

Naast het commitment dat de initiatiefnemers al hebben uit- 
gesproken, zijn er gezamenlijke acties afgesproken, die in 2017 
worden opgezet en uitgevoerd:
1.  Voorbeeldproject energieneutrale woning(en) in meerdere 

gemeenten en realisatie van proeftuin(en);
2.  Ontwikkelen gezamenlijke boodschap naar particulieren;
3.   Ontwikkeling menukaart voor te nemen maatregelen voor 

woningverbetering en het leveren van maatwerkadvies via  
adviseurs, zowel technisch als financieel;

4. Bewustwordingsactiviteiten:
 a.  Wedstrijd energiebesparing bewonersgroepen (wijken/dorpen)
 b. Energiemarkt per gemeente
 c. Excursies naar energieneutrale woningen
5.  Doorontwikkeling Zeeuws Energieakkoord en verbreding 

bestuurlijke borging.

Figuur 2.5 Nul-op-de-meter woningen in Goes, een combinatie 
van zonne-energie, luchtwarmtepompen en goede isolatie 
(geen gasaansluiting)
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Het akkoord is ondertekend door de volgende partijen: de dertien 
Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland, Enduris, Bouwend 
Zeeland, Uneto-VNI, DELTA, Energieambassadeur, Zeeuwse Milieu-
federatie, Zeeuwind, Zeeuws Klimaatfonds, Marsaki, Hogeschool 
Zeeland, vertegenwoordigers van Zeeuwse dorpen, Sociale Innovatie 
Zeeland en Economische Impuls Zeeland.

Naast het Zeeuws Energieakkoord hebben diverse Zeeuwse 
gemeentes doelstellingen geformuleerd op het gebied van lage en 
hoge temperatuur warmte. Deze zijn in bijlage 9 opgenomen.  
Voor de verduurzaming kan ook gebruik worden gemaakt van 
aanwezige nationale subsidies; deze zijn opgenomen in bijlage 10.

Green Deal
De gemeenten Middelburg en Veere zijn samen met Enduris deel-
nemers in de Green Deal Aardgasvrije Wijken. Doel van deze Green 
Deal is o.a. om samen met andere gemeenten, netbeheerders en 
stakeholders, de volgende punten aan te pakken:
a) De ontwikkeling van aardgasvrije wijken bespoedigen; 
b) Kennisdeling en –ontwikkeling te realiseren; 
c)  Als gezamenlijke partijen input genereren voor aanpassing van 

de condities:
i. Wetgeving
ii. Financieringsconstructies
iii. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
iv. Planning en richting van de aanpassingen 
d)  Ervaringen opdoen, processen ontwerpen en arrangementen 

ontwikkelen om draagvlak en eigenaarschap bij burgers te laten 
ontstaan voor de beoogde veranderingen.

Uit deze Green Deal zal een aantal voorbeeldwijken (nieuwbouw en 
bestaande bouw) worden geselecteerd waarmee een aardgasvrije 
omgeving zal worden ontwikkeld.

2.3.3 Vervoer 
De sector mobiliteit en transport draait nog hoofdzakelijk op 
fossiele brandstoffen. Er is in het verleden veel vooruitgang 
geboekt om voertuigen brandstofefficiënter te maken en daardoor 
is de luchtkwaliteit met betrekking tot stikstof en fijnstof verbeterd. 
Maar dat droeg nauwelijks bij aan de klimaatopgave, omdat de 
vraag naar vervoer toenam en daarmee de uitstoot van CO2.  
Elektrisch vervoer (EV) kan een belangrijk deel van de oplossing 
bieden. Het aandeel van elektrisch vervoer in Nederland is nu nog 
marginaal: 115.000 EV’s op een totaal van afgerond 8 miljoen 
auto’s, waarvan slechts 15.000 geheel elektrisch (BEV) en een 
dertigtal op waterstof aangedreven.

De beperkingen van het elektrisch vervoer moeten worden opgelost, 
vooral met betrekking tot de batterij. Ze zijn nog te duur, de capa- 
citeit is te laag en het laden duurt te lang. Dit leidt bij de consument 

tot een zekere mate van ‘range anxiety’. Daarnaast is de levens-
duur van de batterijen nog te kort, is het gewicht te hoog en 
verminderen de prestaties bij lagere temperaturen. Om van het 
elektrisch vervoer een succes te maken, zullen deze technische 
beperkingen grotendeels moeten worden verholpen. En dit is exact 
wat er in de komende jaren lijkt te gaan gebeuren. Barrières worden 
sneller geslecht dan een aantal jaren geleden voor mogelijk werd 
gehouden. Zo zal de prijs van Li-ion batterijen waarschijnlijk nog 
voor 2020 onder de 200 dollar per KWh duiken en voor 2025 zelfs 
onder de 150 dollar per KWh. Hiermee zal het omslagpunt worden 
bereikt waarbij EV’s even duur zijn en vervolgens zelfs goedkoper 
dan benzine- of dieselauto’s. Vanaf 2017-2018 komen ze op de 
markt waarmee voor een betaalbare prijs circa 300 km op een volle 
batterij kan worden gereden.

In de transitie naar zero-emission vervoer is de waterstof auto met 
een brandstofcel (FCEV) een concurrent van het EV. Waterstof  
kan worden verbrand in een verbrandingsmotor met enkele 
aanpassingen, maar onder andere door de lage efficiëntie van dit 
proces wordt er momenteel meer onderzoek gedaan naar het 
toepassen van waterstof in een brandstofcel. Hierbij wordt water-
stof (en zuurstof) door middel van een elektrochemische omzetting 
omgezet in elektriciteit (en water). Met de elektriciteit wordt  
vervolgens een elektromotor aangedreven. 

Figuur 2.6 Voorbeeld BEV-auto, Q1 2018, range 380 km, 
kostprijs circa € 41.000

Tabel 2.2 Aantal elektrische auto's in Zeeland

BEV PHEV

01-2015 99 589

01-2016 127 (+28%) 894 (+52%)

01-2017 173 (+36%) 1.142 (+27%)
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De voornaamste voordelen van een brandstofcel ten opzichte van 
een BEV zijn dat er veel sneller kan worden bijgetankt en dat de 
range ongeveer hetzelfde is als die van een conventionele benzine 
auto. De brandstofcel wordt dan ook vaak gezien als de beste 
zero-emission optie wanneer er veel lange afstanden gereden 
moeten worden. Daarnaast ondervindt de brandstofcel auto geen 
nadelige effecten van lage temperaturen en past waterstof als 
brandstof beter in het verdienmodel van de bestaande olieconcerns, 
welke een belangrijke rol kunnen spelen in een snelle uitrol van de 
benodigde waterstof infrastructuur. De grootste nadelen van het 
FCEV zijn de lagere efficiëntie (wanneer de waterstof wordt 
verkregen door middel van elektrolyse), de omvang van de opslag-
tank en daardoor omvang van de auto, het gebrek aan een 
tankinfrastructuur en de hoge prijs van de brandstofcellen.

De technologieën hoeven elkaar zeker niet uit te sluiten en kunnen 
de benzine en diesel van de toekomst zijn. Echter, het FCEV staat 
al wel op een achterstand ten opzichte van het elektrisch vervoer. 
En met de huidige ontwikkelingen lijken de grootste nadelen van 
het elektrisch vervoer (kosten batterij, range en oplaadtijd) binnen 
afzienbare tijd te verdwijnen. Om deze redenen heeft Daimler 
(Mercedes-Benz) waterstof uit de kortetermijnstrategie gehaald. 
Echter Toyota, Lexus en Honda zetten fors in op waterstof.  
De autofabrikanten hebben dus zelf ook nog verschillende visies 
op de toekomst. Zo heeft Volvo te kennen gegeven vanaf 2019 
alleen nog nieuwe modellen te introduceren die deels worden 
aangedreven door een elektromotor. Volkswagen is bezig met een 
nieuw productieplan wat hen in staat stelt jaarlijks twee tot drie 
miljoen volledig elektrische Volkswagens te produceren vanaf 
2025, en heeft hiervoor 72 miljard euro gereserveerd.

Technische belemmeringen en beperkingen worden voortvarend 
aangepakt en een passende laadinfrastructuur wordt uitgerold.  
We lijken dan ook aan de vooravond te staan van de grote doorbraak 
van het elektrisch vervoer. De subsidiëring vanuit de overheid draagt 
hier deels aan bij in de vorm van een lage bijtelling en geen BPM 
afdracht (zie tabel 2.3). De ambitie vanuit de Green Deal Elektrisch 

Vervoer is dat in 2020 10% van de nieuwe verkochte personenauto’s 
voorzien is van een elektrische aandrijflijn en stekker. Voor 2025 
bedraagt dit 50% waarvan minimaal 15% volledig elektrisch is. In het 
Regeerakkoord Rutte-III is het streven uitgesproken dat vanaf 
2030 alle nieuwe auto's emissieloos zijn.

2.3.4 Kracht en licht (energieproductie, opslag en verbruik)
De vraag naar energie voor kracht en licht wordt praktisch geheel 
ingevuld door middel van elektriciteit. De elektriciteitsvraag is echter 
breder dan kracht en licht en neemt de komende jaren toe door de 
elektrificatie van andere functionaliteiten, met name vervoer en 
lage temperatuur warmte. Tegelijkertijd daalt de elektriciteitsvraag 
door investeringen in energiebesparing. De netto stijging van de 
elektriciteitsvraag wordt in de Nationale Energieverkenning (NEV) 
geraamd op circa 3 tot 7% tussen 2015 en 2030. Deze stijging kan 
hoger uitvallen als de vraag naar energie voor vervoer en lage 
temperatuur warmte sneller of in grotere mate elektrificeert dan 
wordt verondersteld in de scenario’s van de NEV. 

Elektriciteitsopwekking met CO2-arme bronnen vindt met name 
plaats door zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa en 
geothermie.

Zonne-energie
De belangrijke factoren die het succes van zonnepanelen (PV- 
panelen) bepalen zijn:
1.  De kostprijs per paneel: de kosten van zonnepanelen daalden de 

laatste jaren sterk vanwege steeds efficiëntere productie- 
methoden. Dit werd ook veroorzaakt door het subsidiebeleid 
van overheden waardoor de vraag sterk was toegenomen. 
Vanwege de toegenomen vraag konden de fabrikanten van 
zonnepanelen overgaan op massaproductie. Hierdoor nam de 
productiviteit toe en werden de productiekosten lager. In 2013 
kostten (Chinese) zonnepanelen circa € 0,60 per Wattpiek (Wp), 
dat is ongeveer € 180 per paneel. In 2017 kosten deze circa  
€ 0,46 per Wp, dat is circa € 138 per paneel (oftewel een reductie van 
23%). Verwacht wordt dat de kostprijs, maar ook de overige kosten 
van bijvoorbeeld de omvormer, de komende jaren nog zullen dalen.

2.  De opbrengst per paneel: de efficiëntie van de meest toegepaste 
zonnepanelen is ongeveer 16%. De fabrikanten zijn echter al 
druk bezig om dit te verhogen naar waarden boven de 22%. 
Deze panelen zijn echter (nu nog) een stuk duurder.

Figuur 2.7 Voorbeeld FCEV-auto: 2017, range 600 km, 
kostprijs circa € 65.000

Tabel 2.3 Bijtelling en BPM per type auto

2017 2018 2019 2020

FEV + FCEV 4% - 0 4% - 0 4% - 0 4% - 0

PHEV 22% - CO2 22% - CO2 22% - CO2 22% - CO2
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3.  Toepasbaarheid: er bestaan vele ontwikkelingen om de toepas-
baarheid en daarmee het aantal zonnepanelen flink te verhogen. 
Nu worden vooral daken gebruikt voor het opwekken van 
energie. Maar de bebouwde omgeving biedt veel meer mogelijk-
heden voor de toepassing van PV-systemen. Er zijn verschillende 
PV-glasproducten en nieuwe flexibele PV-materialen die het 
mogelijk maken om PV toe te passen op of in: platte daken, 
schuine daken, glastoepassingen zoals atria, gevels, of op 
geluidswallen. Een veelgebruikte term is BIPV: building- 
integrated photovoltaics, oftewel zonnesystemen die deel 
uitmaken van een gebouw (figuur 2.8). Ook worden er zelfs al 
zonnecellen in een spuitbus ontwikkeld.

Doordat de zonnepanelen nog goedkoper en efficiënter worden, 
heeft dit een positieve invloed op de terugverdientijd. Dit verkleint 
de afhankelijkheid van overheidssubsidies. Een voorbeeld van zo’n 
subsidie is de salderingsregeling. Salderen is het kunnen verrekenen 
van zelf opgewekte stroom met zonnepanelen, met de ingekochte 
stroom tegen inkoopsprijs inclusief energiebelasting. Dit geldt 
alleen voor kleinzakelijke aansluitingen en voor huishoudens.

Het salderen heeft ervoor gezorgd dat veel particulieren en bedrijven 
hebben geïnvesteerd in zonnepanelen. Echter heeft het salderen 
ook een aantal belangrijke nadelen:
•  Salderen houdt geen rekening met de werkelijke waarde van de 

geproduceerde elektriciteit op enig moment en heeft markt- 
verstorende effecten;

•  Salderen biedt geen prikkel voor kleinverbruikers om te investeren 
in energiemanagementsystemen of opslag achter de meter om 
het direct eigen verbruik te maximaliseren en daarmee het  
elektriciteitssysteem te ontlasten; het ontmoedigt investeringen 
in flexibiliteit en innovatie achter de meter;

• Gederfde inkomsten voor de overheid.

Om deze redenen wordt de huidige salderingsregeling door het 
Ministerie van Economische Zaken geëvalueerd. De volgende 

mogelijkheden worden onderzocht: het behouden van het salderen, 
het maximeren van het salderen, een invoedpremie invoeren en als 
laatste het invoeren van een investeringssubsidie. In het Regeer- 
akkoord Rutte-III is beschreven dat de huidige salderingsregeling 
in 2020 wordt omgevormd in een nieuwe regeling.

In het eerste kwartaal van 2017 is 72 MWp aan zonvermogen in 
Zeeland geïnstalleerd. Wanneer dit wordt omgerekend naar 
vermogen per inwoner scoort Zeeland goed t.o.v. het landelijk 
gemiddelde (figuur 2.9) maar ook ten opzichte van de andere  
Europese landen. Wanneer de waarden echter worden vergeleken 
met bijvoorbeeld Duitsland, dan staat daar circa 3,5 keer zoveel 
zonvermogen opgesteld.

Hieruit zou men de conclusie kunnen trekken dat er nog voldoende 
potentieel is om meer zonnepanelen in Zeeland te installeren. 
Volgens de Provincie Zeeland kan het geïnstalleerd vermogen in 

Figuur 2.8 Building-integrated photovoltaics

Figuur 2.9 Geïnstalleerd zonvermogen per inwoner Wp/inwoner 
(2016)
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2050 uitkomen op 2658 MWp, uitgaande van 100% beschikbaar-
heid van alle oppervlakte van daken op woningen, bedrijven, 
utiliteitsgebouwen, agrarische gebouwen en geplande zonweides. 
Wordt er rekening gehouden met daken in verschillende oriëntaties 
en schaduw, dan neemt het potentieel af naar 765 MWp. Dit is dus 
meer dan een vertienvoudiging van het huidig geïnstalleerd 
vermogen in Zeeland.
Er zijn voorts diverse initiatieven van zonneparken waaronder in 
Vlissingen-Oost (50 MWp), Tholen (18 MWp), Middelburg (14 MWp), 
en Reimerswaal (8 MWp). 
Hierdoor stijgt het geïnstalleerde zonvermogen in Zeeland gestaag.

Windenergie
Het Rijk en de provincies hebben afspraken gemaakt over de 
hoeveelheid opgesteld windvermogen (Structuurvisie Windenergie 
op Land). Afgesproken is om in 2020 minimaal 570,5 MW wind-
energie in Zeeland beschikbaar te hebben. De huidige capaciteit 
aan windturbines op land is op dit moment ongeveer 355 MW.  
Om de doelstelling van 570,5 MW in 2020 te halen zal de capaciteit 
dus nog moeten toenemen. Rondom het Krammersluizencomplex 
zal het Windpark Krammer met een vermogen van 100 MW van 
initiatiefnemers Deltawind en Zeeuwind worden gebouwd. Het is 
de bedoeling dat het park in 2019 operationeel is. De Provincie 
Zeeland staat uitbreiding van het aantal locaties voor wind op land 
niet toe, maar voorziet groei door intensivering van capaciteit in de 
reeds aangewezen concentratiegebieden door kleinere turbines te 
vervangen door grotere. 

Waterkracht
Vanwege de aanwezige keringen en doorlaten zijn er in Zeeland 
diverse mogelijkheden om middels waterkracht groene energie op 
te wekken. Desondanks is er tot nu toe maar 1 project gerealiseerd, 
en lijkt het er op dat de ontwikkelingen niet zo snel gaan dan eerder 
werd aangenomen. Dit heeft ook te maken met het effect van de 
turbines op het getij. De turbines zorgen namelijk voor extra weer-
stand waardoor de stroming en het getij aan de binnenzijde van de 
kering wordt verminderd wat ook weer zijn effect heeft op de 
natuur. Om de ontwikkeling van turbines te bevorderen is er een 
plan om in 2018 in een doorlaat een testlocatie voor turbines te 
bouwen. 

Biomassa en groen gas
In een Europese studie van Elbersen (2015) is een beschikbaar 
potentieel van 2,7 PetaJoule (PJ) aan biomassa voor Zeeland 
bepaald. Dit betreft voornamelijk biomassa van houtachtige 
gewassen en in mindere mate hout, houtafval, stro en energie- 
gewassen. De studie houdt rekening met het meest efficiënte 
gewas voor het beschikbare land. Met een efficiency van 40%  
voor elektriciteitsproductie zou ongeveer 1.1 PJ elektriciteit ofwel  
300 GWh geproduceerd kunnen worden. Grootschalige warmte-
productie met een efficiency van 90% zou 2,4 PJ opleveren. 

Omzetting naar biobased brandstoffen (vloeibare biobrandstoffen 
of groen gas) met een indicatief rendement van 65% levert 1,8 PJ. 
Diverse studies laten zien dat het potentieel aan beschikbare 
biomassa in Zeeland beperkt is. Waterschap Scheldestromen 
vergist al 80 à 90% van het zuiveringsslib en produceert hiermee 
een deel van haar eigen energieverbruik. Waterschap Schelde- 
stromen wil de energieproductie verder vergroten door al het slib te 
vergisten en het proces, waaronder WKK, efficiënter te maken.  
Het huidige biologisch afbreekbare afval wordt voornamelijk 
gecomposteerd. In het Europese project LoCaRe heeft Zeeland 
meegedaan aan de ontwikkeling van Biomap, een marktplaats 
voor biomassa.

Recente initiatieven op het gebied van biomassa in Zeeland waarbij 
subsidie is verleend betreft de bouw van een biomassacentrale bij 
Westdorpe. Het betreft een biovergasser op de Axelse vlakte welke 
gebruik gaat maken van reststromen van de glastuinbouw in de 
Axelse Vlakte en reststoffen die grotendeels geïmporteerd zullen 
worden uit Brabant. Het toegekende subsidie bedrag bedraagt  
118 miljoen euro. Een deel van het biogas zal in het net van Enduris 
worden opgenomen. Echter in verband met de beperkte afname in 
het gastransportnet van Enduris nabij de plaats van invoeding, zal 
het overschot van de biogasproductie in het net van Gasunie 
Transport Services (GTS) worden opgenomen. 

Een ander initiatief bedraagt eveneens de bouw van een biomassa-
centrale waarbij tevens biogas in ofwel het net van Enduris dan wel 
GTS wordt opgenomen. Deze is gepland in Sirjansland waarvoor 
ruim 19 miljoen euro subsidie is toegekend. 

Er lijkt zich een ontwikkeling bij de biogasinstallaties aan te dienen 
die in twee delen kan worden opgesplitst:
•  In verband met efficiëntie worden vergistingsinstallaties steeds 

groter; 
•  Er worden kleine monovergisters ontwikkeld die enkel op mest 

draaien en max 40m3/u produceren.

Bodem energie
Er is relatief weinig bekend over de diepe ondergrond van Zeeland. 
Dat komt omdat oliemaatschappijen snel inzagen dat er geen olie 
of gas aanwezig is in de provincie en daarom al vroeg hun 
exploratie opgaven. Er zijn dus maar een paar putten geboord en er 
is maar weinig seismiek over Zeeland bekend. Voor de Provincie  
is de bodemgeschiktheid ten aanzien van geothermie, open en 
gesloten Warmte-Koude-Opslag (WKO) systemen in kaart gebracht. 
Het potentieel aan geothermie is beperkt. Uit onderzoek van 2011 
blijkt dat winnen van aardwarmte op kilometers diep in Zeeland 
mogelijk is ten noorden van de Oosterschelde. Hier zit een steen-
laag uit het Carboon (de ‘kolenlaag’), op een diepte van 1.500 tot 
2.000 meter. Ook deze laag is voor een deel ongeschikt, maar met 
name het bovenste deel van deze laag heeft potentie. In het zuiden 
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van Zeeland ontbreekt deze laag; geothermie is hier niet mogelijk. 
De focus ligt op WKO-systemen. Voor specifieke locaties binnen 
gemeentes zijn WKO kansenkaarten opgesteld. Deze worden gebruikt 
om bij nieuwbouw en grondige renovatie de mogelijkheid van WKO 
te stimuleren. Er zijn in het verleden open WKO-systemen geplaatst 
die problemen kennen, zoals oxidatie door zout- en zoetwater  
overgangen of te fijn zand dat het systeem verstoorde. De geschikt-
heid van de Zeeuwse bodem voor open systemen varieert van  
niet geschikt (Zeeuws-Vlaanderen), naar matig geschikt in de  
Bevelanden, tot goed geschikt in het noordelijk deel van Zeeland 
(zie figuur 2.10).  

Een voorbeeld van een open WKO-systeem in Zeeland is de wijk 
Ouverture in Goes. In 2002 is een collectief systeem aangelegd 
waarop 240 woningen, 79 appartementen en een school zijn 
aangesloten. Het WKO-systeem levert ‘bronenergie’ ten behoeve 
van individuele warmtepompen en ten behoeve van een drietal 
collectieve installaties. De collectieve installaties bestaan uit 
cascade warmtepomp opstellingen. De hele warmtevoorziening is 
‘all-electric’. Er is in de wijk geen aardgasnetwerk aangelegd. 
De bronenergie (water van lage temperatuur) wordt via een  

distributienetwerk (aanvoer- en retourleiding) over de wijk verdeeld. 
Tot 2012 was de performance van het systeem slecht. Er werd 
feitelijk niet geregenereerd, waardoor er een zeer grote bodem- 
onbalans was ontstaan.

Hierdoor was in de wintermaanden een noodketel noodzakelijk om 
het distributiesysteem bij te stoken, zodat de warmtepompen nog 
functioneel konden zijn. De bijstook gebeurde met oliestook en 
was niet duurzaam. Rond die periode werd ook een handhavings-
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Figuur 2.10 Bodemgeschiktheidskaart open systemen Zeeland
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traject ingezet door de Provincie Zeeland om de onbalans op te 
lossen en dreigde de gemeente Goes geen vergunning meer te 
verlenen voor jaarlijkse bijstook met olie. Vanuit een grondige 
analyse van de problemen is een aantal scenario’s uitgewerkt om 
het WKO-systeem te verbeteren en toekomstgericht te maken.  
Er zijn onder andere bronnen bij geboord en er is een regeneratie-
voorziening met grote capaciteit aangelegd. Door de ruime 
aanwezigheid van oppervlaktewater was hiertoe ook de mogelijk-
heid. Gemeente en Waterschap zijn beide betrokken geweest bij de 
uitwerking van het recoverplan.

Anders dan bij open WKO-systemen is de Zeeuwse bodem overal 
geschikt voor de toepassing van gesloten WKO-systemen, waarbij 
het noorden van Zeeland zeer geschikt is en het midden en zuiden 
geschikt zijn (figuur 2.11). Een gesloten systeem bestaat uit in de 
bodem aangebrachte warmtewisselaars waarmee energie aan de 
bodem kan worden onttrokken of kan worden opgeslagen. Het hart 
van een gesloten systeem is de warmtepomp die de woning kan 
voorzien van verwarming, koeling en warm water, net als een CV of 
zonneboiler.

De HRe-ketel, ook wel micro-WKK genoemd, is een kleine energie-
centrale in huis. Net als de gewone HR-ketel maakt hij warmte en 
warm water, maar tegelijkertijd ook elektriciteit. Dat gebeurt door 
de geïntegreerde heteluchtmotor (een stirlingmotor) die een dynamo 
aandrijft. Een HRe-ketel is een optie wanneer meer dan 1600 m3 
gas wordt verbruikt en isoleren moeilijk uitvoerbaar is. Denk hierbij 
aan grote, monumentale panden. Momenteel zijn er nog veel  
fabrikanten aan het experimenteren met deze nieuwe soort ketel. 
De verwachting is dat als er meerdere varianten op de markt 
komen, de prijs voor een HRe-ketel gaat dalen richting de € 6.000. 
Dit kan nog wel een aantal jaar duren.
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Figuur 2.11 Bodemgeschiktheidskaart gesloten systemen Zeeland
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Opslag en flexibiliteit
In de transitie naar een toekomstbestendig en duurzaam energie-
systeem zijn de toenemende hoeveelheid hernieuwbare energie 
met variabele patronen, de toename van elektrificatie en de toename 
van decentrale opwekking van energie de belangrijkste trends.  
De toenemende wisselingen in vraag en aanbod in het energie- 
systeem zorgen voor een groeiende behoefte aan flexibiliteit. Een 
belangrijk middel om te kunnen voorzien in deze flexibiliteit is opslag. 
Ook andere vormen van flexibiliteit, zoals flexibele productie (nu nog 
verreweg de belangrijkste vorm van flexibiliteit), flexibilisering van 
de vraag en netverzwaring (vergroting van de capaciteit van het 
elektriciteitsnet) zijn belangrijke middelen. In figuur 2.12 zijn de 
belangrijkste vier bronnen van flexibiliteit weergegeven. Deze  
flexibiliteitsbronnen hebben niet allemaal dezelfde karakteristieken 
en toepassingsmogelijkheden en zullen daarom naast elkaar 
worden ingezet. 

Hoewel op mondiaal niveau de vraag naar (elektrische) energie- 
opslag de afgelopen twee jaar met ruim 500% is toegenomen,  
is opslag nog altijd relatief duur. Innovatie is en blijft nodig om de 
kostprijs van energieopslag verder omlaag te brengen. Echter kan 
in paragraaf 2.3.3. over vervoer en de ontwikkeling van de batterij-
technologie gelezen worden dat de prijs de komende jaren flink zal 
dalen en de prestaties bovendien zullen stijgen. 

Om energie op te slaan, zijn naast elektrische opslag diverse  
technologieën beschikbaar. Denk hierbij aan chemisch, mechanisch 

en thermische opslag. Elk van die technologieën heeft specifieke 
kenmerken in tijd, capaciteit, snelheid en kosten. Uiteindelijk bepaalt 
de functie van energieopslag welke technologie in een bepaalde 
toepassing het best ingezet kan worden. Energieopslag is mogelijk 
in zowel gas-, warmte- en elektriciteitsinfrastructuren met de 
mogelijkheid tot onderlinge uitwisseling. Energieopslag kan op 
meerdere terreinen waarde leveren. Klantwaarde voor gebruikers, 
systeemwaarde voor netbeheerders en economische waarde voor 
nagenoeg alle deelnemers aan het energiesysteem. Die verschillende 
waarden komen voort uit de verschillende functies die energie- 

Flexibele productie Systeem Flexibele vraag

Energieopslag

Netversterking

Figuur 2.12 De vier grote aanbieders van flexibiliteit, de pijlen 
geven de richting van de energie aan
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opslag kan vervullen. Functies als het tijdelijk opslaan van energie 
(voor kortere of langere termijn), het leveren van systeemdiensten, 
het optimaliseren van leveringsprogramma’s, portfoliomanagement 
voor (energie)bedrijven en het verhogen van de betrouwbaarheid 
van de energievoorziening. De waarde die opslag levert aan de 
gebruikers van het energiesysteem kan worden verzilverd via 
marktmechanismen, waarvan de onbalansmarkten nu de belang-
rijkste zijn. Naar verwachting zullen markten en platforms voor  
de handel in flexibiliteit (zowel nationaal, internationaal als op  
decentraal niveau) zich verder ontwikkelen.

Decentrale opslag bij kleinverbruikers (achter de meter) geeft de 
mogelijkheid om zelfopgewekte energie (stroom of warmte) op een 
later moment te gebruiken. Echter zolang de huidige salderings- 
regeling van toepassing is, zijn er moeilijk rendabele business 
cases te maken met opslag voor kleinverbruikers. Hierbij functioneert 
het elektriciteitsnetwerk immers als gratis opslagmedium. Als de 
salderingswetgeving geheel of gedeeltelijk zal komen te vervallen, 
moet de kleingebruiker de aan het net terug geleverde energie 
tegen een lagere prijs verkopen. Opslag kan gebruikt worden om 
het moment van inkoop, opwekking en verbruik van energie van 
elkaar los te koppelen. In Duitsland worden terugleververgoedingen 
sterk afgebouwd, waardoor zelfconsumptie steeds interessanter 
wordt. Hier is de regelgeving aangepast om zelfconsumptie te 
verhogen en teruglevering te verminderen.

Daarnaast verleende Duitsland financiële steun bij de aanschaf van 
opslag. Dit leidde ertoe dat in 2015 circa 20.000 thuisaccu’s 
werden verkocht. Kleinverbruikers worden nu nog niet blootgesteld 
aan volatiele beursprijzen zoals deze gelden op de APX. Met de 
invoering van flexibele beprijzing (kwartierwaarden) zal energie in 
daluren in de nabije toekomst worden opgeslagen als de prijs laag 
is. De energie zal worden ontladen op momenten dat de prijs hoog  
is. Dit maakt extra opbrengsten voor de kleinverbruiker met opslag 
mogelijk. Gezien de hoge warmtevraag van Nederlandse woningen 
– en de druk om de productie van Gronings gas terug te schroeven – 
is warmteopslag in woningen of wijken interessant. Zo kan 
geproduceerde warmte of elek-
triciteit bijvoorbeeld in een 
(zonne)boiler worden opge-
slagen en in een later stadium 
gebruikt als verwarming of 
voor opwarming van warm 
tapwater.
Thermische opslag (in zouten 
of PCM’s) is ook een mogelijk-
heid om te veel geproduceerde 
warmte in de zomer op te slaan 
en te gebruiken in de winter.

Opslag kan ook nuttig zijn voor netbeheerders. Het kan bijvoor-
beeld interessant zijn om opslag in te zetten voor frequentie- 
regulatie en/of het ondersteunen van de spanning in het netwerk. 
Dit schept de mogelijkheid om reactief vermogen te produceren of 
te absorberen om een bepaald spanningsniveau te behouden. 
Distributiesystemen (kabels en transformatoren) kunnen over- 
belast raken gedurende perioden van piekvraag. Door opslag op 
specifieke locaties te installeren, kan deze overbelasting worden 
voorkomen en de efficiëntie van het netwerk behouden blijven. 
Netbeheerders hebben echter relatief weinig ervaring met opslag. 
De grote netbeheerders van Nederland maken nu echter al  
afwegingen tussen conventionele netverzwaring en de inzet van 
energieopslag. Daarbij is de maatschappelijke kosten-batenanalyse 
leidend.

Momenteel laat Nederland kansen liggen om de waarde van energie- 
opslag ten volle te benutten voor een betrouwbaar, betaalbaar en 
duurzaam energiesysteem. Het Nationaal Actieplan Energieopslag 
legt de vinger op de zere plek en geeft suggesties voor het 
wegnemen van de belemmeringen. 

Energiemanagement
Energiemanagement of energiezorg is het op structurele en  
economisch verantwoorde wijze uitvoeren van organisatorische, 
technische en gedragsmaatregelen. Met als doel het verbruik van 
energie te minimaliseren en het gebruik van lokaal opgewekte 
energie te optimaliseren. Om dit gestructureerd te kunnen doen, 
wordt vaak gebruik gemaakt van ICT-systemen. Deze systemen 
worden gebruikt om de energievraag te monitoren, te analyseren 
waar besparingen mogelijk zijn, actief te managen waardoor  
energiebesparing optreedt en/of kosten worden bespaard en in  
het meest optimale geval ook om processen op elkaar af te 
stemmen waardoor zoveel mogelijk energiebesparing wordt  
gerealiseerd en zoveel mogelijk duurzame energie wordt ingezet. 
Deels komt het neer op het slim onderling verbinden en managen 
van de verschillende technieken zoals die in dit hoofdstuk zijn 
beschreven onder de vier functionaliteiten ‘Lage en hoge temperatuur 
warmte’, ‘Vervoer’ en ‘Kracht en licht’ en de samenwerking met de 
bestaande infrastructuren. Dit kan op verschillende niveaus plaats-
vinden. Een voorbeeld is energiemanagement achter de meter.  
Met behulp van onder andere de slimme meter krijgen bedrijven en 
bewoners inzicht krijgen in hun energieverbruik en -opwek. Aan de 
hand van deze gegevens kan het energiemanagementsysteem 
(EMS) bijvoorbeeld ervoor zorgen dat een (was)machine wordt 
ingeschakeld wanneer er duurzame energie voorhanden is (als de 
zon schijnt of de wind waait etc.). 

Er zijn momenteel al diverse soorten EMS’en beschikbaar.  
Een voorbeeld van een EMS is te zien in figuur 2.14. Hiermee kan 
inzicht worden verkregen in de hoeveelheid en tijdstippen van 
verbruikte en opgewekte energie. Ook kunnen apparaten in- en 

Figuur 2.13 Thuisaccu
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uitgeschakeld worden. Het is echter nog niet mogelijk om appa-
raten in te schakelen wanneer de zon schijnt. Net als bij opslag 
heeft dit onder andere te maken met de salderingsregeling. Er 
bestaat nu geen (prijs)prikkel om dit wel in te regelen.

2gateway

3

slimme thermostaat

zonnepanelen

elektriciteit-  
en gasmeter

smart plugs

elektrisch rijden

1
pc/laptop

tablet

smartphone

Figuur 2.14 Voorbeeld EMS
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Ook op het niveau van netbeheer kan een EMS worden toegepast. 
Dit wordt vaak een Smart Grid genoemd. De infrastructuren 
moeten ‘intermitterende’ energiebronnen (productiemiddelen met 
een variabele output) goed kunnen opvangen. 

Duurzame elektriciteitsproductiemiddelen zoals windturbines, 
waterkracht en zonnepanelen zijn voor de elektriciteitsproductie 
afhankelijk van de beschikbaarheid van wind, golven en zonlicht. 
Op de uren dat dergelijke bronnen niet beschikbaar zijn, moeten 
andere productiemiddelen de elektriciteitslevering overnemen of 
moet het verbruik (deels) worden uitgesteld. Opwek en vraag 
moeten dus goed op elkaar kunnen worden afgestemd. 

Naast het sturen met behulp van Smart Grids vormt ook een  
slimmere benutting van de bestaande infrastructuur een belang-
rijke rol. In de komende jaren wordt een significante stijging van  
de behoefte aan transportcapaciteit voor elektriciteit verwacht.  
Dit wordt onder meer veroorzaakt door de toenemende elektrificering 
van het energiegebruik. In de grotere transportbehoefte kan 
worden voorzien door netverzwaring. Smart Grids kunnen er 
echter voor zorgen dat een deel van de toename van bijvoorbeeld 
het aantal warmtepompen en elektrische auto’s door het net kunnen 
worden opgevangen zonder dat direct grote netverzwaringen 
nodig zijn. Dit gebeurt dan door een slimmere benutting van de 
bestaande infrastructuur. Overigens zullen Smart Grids de nood-
zaak van netverzwaring niet op alle locaties kunnen wegnemen. 
Per situatie zal hiervoor een afweging moeten worden gemaakt. 

2.3.5 Waterveiligheid
Door de klimaatverandering neemt ook de hoeveelheid neerslag toe. 
Dit leidt tot hogere waterstanden, waardoor de kans op een dijkdoor- 
braak toeneemt. Ook wordt de frequentie en intensiteit van hevige 
buien groter. Dit leidt tot meer wateroverlast en schade, voornamelijk 
in verstedelijkte gebieden en voor de land- en tuinbouw. Op nationaal 
niveau zijn er plannen hoe om te gaan met klimaatverandering en 
overstromingen, maar de opgave is om dit op lokaal niveau concreet 
te maken. Zo werken de Provincie Zeeland, Waterschap Schelde- 
stromen, Veiligheidsregio Zeeland, Rijkswaterstaat, diverse gemeenten 
en de Hogeschool Zeeland (University of Applied Sciences) aan 
verschillende projecten rond watercrisis en overstroming in Zeeland. 
De kwetsbaarheid van de vitale infrastructuur, inclusief de elektriciteits- 
en gasnetten van Enduris en onder andere de storingsorganisatie 
van DNWG Infra, speelt hierbij een belangrijke rol.

2.3.6	Economische/demografische	ontwikkelingen
Zeeland telt circa 382.000 inwoners en er zijn ongeveer 32.000 
bedrijven gevestigd, van midden- en kleinbedrijf (mkb) tot aan 
grote (industriële) wereldbedrijven. In vergelijking met andere 
Nederlandse provincies is Zeeland sterk geïndustrialiseerd. Sterke 
sectoren in Zeeland zijn: havens en industrie, dienstverlening,  
landbouw en akkerbouw, visserij en aquacultuur en recreatie en 

toerisme. De ontwikkelingen binnen Zeeland op het gebied van 
economie en demografie zijn:
•  De Zeeuwse economie is vorig jaar met 2,3% gegroeid.  

Dat is net iets boven het landelijke gemiddelde (2,2%). Dat blijkt 
uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek over 2016. 
Zeeuws-Vlaanderen had met 2,5% groei het grootste aandeel in 
de economische vooruitgang. Boven de Westerschelde bedroeg 
de groei 2,1%. In 2015 scoorde Zeeland een groei van 1,9%.  
Het CBS heeft zijn groeicijfers gebaseerd op het bruto binnen-
lands product: de productie van goederen en levering van diensten 
die in geld kunnen worden uitgedrukt. Overigens lijkt de groei  van 
de Zeeuwse economie in 2017 iets af te nemen. De prognoses 
gaan uit van uit een groei van rond de 1,5%.

•  Verwacht wordt dat de bevolking van Zeeland gaat dalen.  
Tot 2020 zal er sprake zijn van stabiele tot een licht stijgende 
bevolkingsomvang ten opzichte van 2015. De daling van het 
aantal inwoners is reeds in 2011 ingezet, echter onder invloed 
van de instroom van migranten lijkt er de komende vijf jaar  
een kleine opleving van het aantal inwoners van Zeeland. Na 
2020 zet de reeds ingezette daling zich voort, uiteindelijk is de 
verwachting dat de bevolking met bijna 10.000 gedaald is in 
2040. Het sterfteoverschot is vooral op lange termijn de belang-
rijkste oorzaak van de afname van de bevolking. De bevolking 
van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten en Schouwen-Duiveland 
blijft ondanks de instroom van migranten krimpen. Ook bij 
Borsele, Noord-Beveland, Veere en Vlissingen is een bevolkings-
daling te zien. De gemeente Tholen groeit nog licht tot 2025. 
Alleen Goes, Kapelle, Reimerswaal en Middelburg laten ook na 
2025 een blijvende bevolkingsgroei zien. 

•  In tegenstelling tot de bevolkingsomvang, groeit het aantal  
huishoudens ook na 2020 nog. Op basis van de prognoses 
groeit het aantal huishoudens nog tot het jaar 2030 tot een 
maximum van 179.742 huishoudens. De maximum groei 
bedraagt 8965 huishoudens. Het aantal huishoudens blijft nog 
groeien doordat ouderen steeds langer zelfstandig blijven 
wonen en door de individualiseringstrend. De gemiddelde  
huishoudensgrootte blijft afnemen waardoor meer woningen 
nodig zullen zijn. Na 2030 begint het aantal huishoudens te 
dalen met 3355 tot 2040. Dit wordt veroorzaakt door het  
toenemende sterfteoverschot waardoor meer huishoudens 
ophouden te bestaan (door sterfte of verhuizing naar intramurale 
huisvesting) dan dat er huishoudens bijkomen (bijvoorbeeld 
jongeren die zelfstandig gaan wonen). De groei van het aantal 
huishoudens kan gezien worden als een indicator hoeveel 
woningen er nog gebouwd moeten worden. Er dient echter wel 
rekening gehouden te worden met de bestaande leegstand/
woningoverschot dat de afgelopen jaren is ontstaan. Het slopen 
van (particuliere) woningen heeft daarbij veel aandacht,  
om ruimte te creëren voor nieuwbouw van gewenste woningen 
en daarmee ook de verbetering van de kwaliteit van de Zeeuwse 
woningvoorraad. De dorpen en steden zouden dan ook niet 
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meer moeten uitbreiden aan de randen, maar in de kernen dient 
vernieuwbouw plaats te gaan vinden waarbij meer gericht op de 
doelgroepen wordt gebouwd.

•  Recreatieve ontwikkeling/kustvisie: toeristen kiezen steeds vaker 
voor een huisje dan voor een campingplaats (tent/caravan). 
Bestaande campings krimpen hierdoor in of worden omgezet in 
terreinen met chalets en stacaravans. Een typisch voorbeeld is 
het nieuwe park in Nieuwvliet-Bad waar 500 vakantiewoningen 
worden ontwikkeld op een voormalig campingterrein. Die camping 
is meer naar het binnenland verplaatst. Er blijkt voldoende ruimte 
te zijn om langs de kust parken te ontwikkelen (Molencaten in 
Waterdunen) of bestaande parken uit te breiden (Kamperland). 
Vooral de vraag vanuit Duitsland naar dit soort van faciliteiten is 
het laatste jaar (vanwege de aanslagen elders) fors toegenomen. 
Dit heeft uiteraard ook een positief effect op horeca en andere 
middenstand (winkels) tot in de grotere steden aan toe (slecht 
weer voorzieningen).

2.3.7 Wet- en regelgeving
Winterpakket (Proposals on clean energy for all Europeans)
Energie-efficiëntie moet volgens de Europese Commissie een  
prioriteit in Europa worden. Op 30 november 2016 presenteerde de 
Commissie een pakket met maatregelen om de energietransitie 
naar een koolstofarme economie te voltooien. De maatregelen zijn 
in drie hoofdlijnen onderverdeeld. Naast het prioriteren van energie- 
efficiëntie moet de EU wereldwijd een voortrekkersrol nemen op 
het gebied van hernieuwbare energie. Bovendien moet energie 
betaalbaar blijven voor de burger. De maatregelen genoemd in  
het pakket dragen bij aan het klimaat en energiebeleid 2030 en  
internationale klimaatafspraken. 

Efficiënte	energie	
Het verlagen van energieverbruik staat centraal in het energie-
pakket. Voor 2030 komt de Commissie met de bindende doel- 
stelling om het verbruik in de EU met 30% te verminderen; dat is  
drie procent meer dan de Commissie in 2014 voorstelde.  
Een belangrijke factor in het verminderen van energieverbruik is de 
renovatie van gebouwen. Gebouwen hebben een aandeel van bijna 
40% in energieverbruik in de EU. Veel van deze gebouwen zijn 
gebouwd voordat er energierichtlijnen bestonden. Daarom stelt de 
Commissie dat bij de renovatie van dergelijke gebouwen op de 
lange termijn moet worden nagedacht over de energie-efficiëntie.

Ecodesign
Evenzeer stelt de Commissie dat er nieuwe stappen ondernomen 
moeten worden op het gebied van Ecodesign. Dit houdt in dat er  
bij het ontwikkelproces van producten zo min mogelijk milieu- 
impact is. Voor 2020 heeft de Commissie al enkele richtlijnen voor 
Ecodesign ontwikkeld. Toevoegingen voor 2030 zijn vernieuwde 
richtlijnen omtrent het testen van producten en strengere eisen 
aan ICT gerelateerde producten zoals smartphones.

Hernieuwbare energie en rol consument
De Commissie besteedt in het pakket ook veel aandacht aan de rol 
van de consument. Die moet zelf gemakkelijker hernieuwbare 
energie kunnen produceren en verkopen. Ook de oprichting van 
groene energiecoöperatieven wordt gestimuleerd. Voor 2030 heeft 
de Commissie het doel gesteld om 27% van de totale energie- 
consumptie uit hernieuwbare energie te laten bestaan. Met betrek-
king tot elektriciteit is het doel om tenminste 50% hernieuwbare 
energie te gebruiken. Ook heeft het energiepakket als doel om de 
kosten van energie voor de Europese consument te verlagen. 
Consumenten moeten de energieprijzen makkelijker kunnen  
vergelijken en kwetsbare consumenten moeten beter beschermd 
worden tegen afkoppeling van het net.

Wetsvoorstel VET
De energietransitie kan alleen slagen als centrale en decentrale 
overheid, energiesector, kennisinstellingen én samenleving samen-
werken bij het nastreven van gedeelde doelstellingen. Duidelijke 
regelgeving die getuigt van keuzes voor het behalen van de doel-
stellingen is daarvoor vereist. Met wetsvoorstel VET wordt volgens 
het Ministerie van Economische Zaken beoogd de Elektriciteitswet 
1998 en de Gaswet toekomstbestendig te maken en belemmeringen 
voor de energietransitie weg te nemen. Enduris is van mening dat 
het wetsvoorstel niet ver genoeg gaat met het wegnemen van 
belemmeringen om te voldoen aan de Europese doelstellingen die 
Nederland heeft omarmd. Nu VET controversieel is verklaard, is 
voorts onduidelijk wanneer en in welke vorm VET uiteindelijk van 
kracht zal zijn. Duidelijk is wel dat VET niet de laatste aanpassing 
zal zijn van het wettelijke kader. Er zullen meer wijzigingen volgen; 
enerzijds om onze wetgeving aan te passen aan nieuwe wetgeving 
uit Europa zoals het Winterpakket, anderzijds om de energiewet- 
geving aan te passen om een beter kader te scheppen voor het 
behalen van de transitiedoelstellingen. 

Energieagenda
Met deze agenda beoogt het kabinet een helder en ambitieus 
perspectief te schetsen voor de transitie naar een betrouwbare, 
betaalbare, veilige en CO2-arme energievoorziening. De hoofdlijnen 
van het energiebeleid zijn opgenomen in het Energierapport.  
Deze hoofdlijnen zijn bediscussieerd in de Energiedialoog en zijn 
nader uitgewerkt in de Energieagenda. 
Bij de beschrijving van de energiefuncties in het KCD heeft de Ener-
gieagenda als belangrijk input document gefunctioneerd.

Omgevingswet
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke 
ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De wet bundelt 
bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water,  
ruimtelijke ordening en natuur. De verantwoordelijkheden en  
noodzakelijke bevoegdheden komen veel meer bij de gemeenten  
te liggen, dus op lokaal niveau. 
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Zo dient er een omgevingsvisie en omgevingsplan opgesteld te 
worden waarin ook de energievoorziening een plaats heeft gekregen.
Hierin kunnen gemeenten voorwaarden opnemen voor de ruimte-
lijke invulling van duurzame energieopwekking en samen met o.a. 
de netbeheerder de meest optimale lokale energievoorziening 
bepalen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2020 of 
later in werking.

Regeerkkoord Rutte-III
Op 10 oktober 2017 is het Regeerakkoord gepubliceerd met de 
naam ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het akkoord is vrij algemeen 
van aard. Het noemt o.a. emissiereductiedoelstellingen, een indi-
catieve verdeling van reducties over sectoren, het verwijst naar een 
proces om te komen tot een nieuw klimaat- en energieakkoord en 
de hoofdlijnen daarvan vast te leggen in een klimaatwet. Ook zijn 
er tal van maatregelen specifiek benoemd, maar deze zijn nog niet 
altijd concreet uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de voortzet-
ting en verbreding van de SDE+ regeling, de modernisering van de 
salderingsregeling, extra kavels wind op zee, het schuiven van 
energiebelasting tussen aardgas en elektriciteit, het vervallen van 
de aansluitplicht gas voor nieuwbouw, het streven dat in 2030 alle 
nieuwe auto’s emissieloos zijn en een algemeen faciliterend beleid.

Regionaal beleid
• Zeeuws Energieakkoord, dit is toegelicht op pagina 16.
•  Het rapport ‘Zeker Zeeland’ de Zeeuwse energietransitie kansen-

kaart Energie & Ruimte is in opdracht van de Provincie Zeeland 
opgesteld door ECN. Het rapport gaat in op de opties die 
Zeeland heeft om te verduurzamen en op de voor- en nadelen. 

• Doelstellingen van Zeeuwse gemeentes: zie bijlage 9. 

2.3.8 Infrabeheerders overig
Infrabeheerders moeten ver vooruit plannen en zien dat het nodig 
is om dat samen te doen, omdat de onderlinge afhankelijkheden 
alleen maar toenemen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een 
adaptieve en gezamenlijke aanpak van meerjarige ruimtelijke en 
infraprojecten van infrabeheerders in Zeeland zoals de Provincie 
Zeeland, de gemeenten, Evides Waterbedrijf en Waterschap Schelde- 
stromen. Het cross-sectoraal combineren en coördineren van  
activiteiten is met name gericht op het maatschappelijk belang: 
vermindering van overlast voor burgers, verlaging van kosten en 
verhoging van duurzaamheid.

2.3.9 Marktpartijen
Als gevolg van het aantrekken van de economie is er op dit moment 
sprake van grote bedrijvigheid bij aannemers en bouwbedrijven. 
Het aan te besteden werk neemt (landelijk) nog steeds toe, maar 
vanwege de sterke krimp die de sector de laatste jaren heeft 
gekend, is er sprake van een zeer beperkte instroom van goed opgeleid 
technisch personeel. Deze zaken hebben onder andere invloed op 
de doorlooptijd van projecten en op de prijsniveaus. De CROW-prijs-

index is een belangrijke indicator voor het kostenniveau in de 
branche en deze is over een periode van 12 maanden (kalenderjaar 
2016) met 1,8% gestegen.

2.3.10 Personeel en onderwijs
Op het gebied van personeel en onderwijs spelen diverse uit- 
dagende ontwikkelingen die zich naar verwachting de komende 
jaren verder zullen manifesteren:
•  Een steeds groter tekort aan goed opgeleide en ervaren  

technische medewerkers op de arbeidsmarkt. Dat wordt veroor-
zaakt door een toenemende vergrijzing en ontgroening, met als 
gevolg relatief hoge uitstroom in verband met pensioen en 
steeds minder jongeren. Daar komt bij dat jongeren minder vaak 
voor een opleiding en baan in de techniek kiezen. Naast de 
schaarste aan technici is ook een steeds groter tekort aan 
ICT-professionals waarneembaar. Tevens is er een schaarste 
aan mensen met hoogwaardige kennis in de branche specifieke 
zaken zoals juridische en economische regulering;

•  Digitale innovaties hebben invloed op de wijze waarop keten- 
processen worden ingericht en waarop het werk wordt gedaan. 
Dit heeft invloed op de gevraagde competenties van mede- 
werkers. Denk hierbij aan het nog meer registreren, analyseren 
en verwerken van gegevens, gebruik van computersystemen en 
software.

•  De energietransitie vraagt aanvullende kennis, vaardigheden  
en competenties van medewerkers. Naast kennis over gas en 
elektriciteit zal kennis op het gebied van energie(techniek)  
benodigd zijn.

2.3.11 Klanten
We zitten midden in een digitale revolutie. Deze wordt veroorzaakt 
door een sterk stijgende informatiebehoefte. Smartphones, tablets, 
mobiel, transparant, visualisering en big data zijn begrippen die 
daarbij horen. Ze maken dat de klant in toenemende mate in de 
driver’s seat zit. Klanten willen werkzaamheden zelf online kunnen 
inplannen, willen inzage via een portal met realtime informatie, 
bijvoorbeeld over hun aanvraag, de storing, een gemelde klacht en 
natuurlijk hun energieverbruik.

Ook verandert de rol van de klant van een passieve afnemer van 
energie naar een actieve participant. Steeds meer klanten worden 
op de één of andere manier ook producent van energie. Soms indivi- 
dueel en kleinschalig, soms als onderdeel van een coöperatie  
en soms zeer substantieel. Dergelijke klanten leveren dan meer 
energie aan het net dan dat ze zelf gebruiken. Naast de rol als 
producent levert de klant essentiële informatie over het energie- 
verbruik en het energieaanbod. Hierdoor wordt de klant een  
belangrijke partij om snel te kunnen reageren op fluctuaties in het 
energieaanbod, bijvoorbeeld door een andere energiebron te kiezen 
(gas in plaats van elektriciteit en vice versa) of door een apparaat 
dat veel energie verbruikt tijdelijk uit te zetten. Ook kan de klant,  
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bij een te groot aanbod, de energie tijdelijk opslaan of omzetten in 
een andere vorm van energie. De klant wordt dus een afnemer en 
producent van energie en diensten en gaat een steeds belangrijkere 
rol vervullen bij de stabiliteit van het energiesysteem en het  
faciliteren van duurzame energie. Dit alles heeft impact op de 
basistaken van de netbeheerder: het aanleggen van netten en 
aansluitingen, het onderhouden en vervangen ervan, de bedrijfs-
voering en de rol van marktfacilitering. 

2.4 Scenario’s

Op basis van de omgevingsanalyse wordt een aantal plausibele 
scenario’s opgesteld die richting geven aan het beleid van Enduris. 
Het denken in scenario’s en strategische opties bereidt Enduris in 

wezen voor op een reeks van mogelijke, plausibele toekomsten en 
vermijden dat er slechts op één toekomst wordt gefocust.  
De scenario’s verschillen onderling door andere aannames ten 
aanzien van:
• Snelheid en impact technologische ontwikkelingen;
• Marktacceptatie en keuze van technologische ontwikkelingen;
• Economische/demografische ontwikkelingen;
• Sturing vanuit politiek, wet- en regelgeving.

De scenario’s zullen aan de hand van de hoofdenergiefuncties 
(lage en hoge temperatuur warmte, vervoer en kracht & licht)  
zoals die in de voorgaande paragrafen zijn behandeld, worden 
beschreven. Bij het opstellen van de scenario’s is geprobeerd om 
logische verbanden tussen de verschillende variabelen en functies 
mee te nemen. 

Figuur 2.15 Onzekerheden in de toekomst
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SCENARIO 1: ENERGIE REVOLUTIE 
Lage en hoge temperatuur warmte: 
Vanaf 2040 worden alle woningen en 
bedrijven binnen Zeeland verwarmd 
door CO2-neutrale verwarmings- 
systemen. Dit is onder andere mogelijk 
gemaakt door het technologisch door-
ontwikkelen van bestaande en nieuwe 
technologieën. Het transitiepad naar deze eindsituatie is verlopen 
via het afbouwen van gasgestookte ketels via hybride systemen 
naar uiteindelijk elektrische verwarmingssystemen.

Het gasnet is in de periode van 2020 naar 2040 grotendeels uit- 
gefaseerd of deels geschikt gemaakt voor het transport van andere 
gassen waaronder waterstof. Het aantal warmtenetten is relatief 
laag gebleven gezien de lokale omstandigheden. De regie van het 
transitieproces is belegd bij de gemeente die nauw samenwerkt 
met diverse partijen waaronder woningbouwcorporaties, net- 
beheerders en marktpartijen. Vanuit de overheid zijn er diverse 
subsidiemogelijkheden die de transitie ondersteunen. 

Vervoer
Vanaf het jaar 2025 is het marktaandeel van elektrische auto’s 
100% geworden. Vanaf 2040 rijden er alleen nog maar elektrisch 
aangedreven auto’s in Zeeland. Gezien het feit dat inwoners in 
Zeeland langere afstanden voor woon-werkverkeer afleggen is het 
uiteindelijke aandeel op waterstof rijdende voertuigen hoger dan 
het aantal met batterij uitgeruste voertuigen. 

Kracht en licht
Zonne-energie is één van de belangrijkste en grootste energie-
bronnen in Zeeland geworden. Op nagenoeg alle daken in Zeeland 
zijn zonnepanelen geïnstalleerd. Ook wordt zonne-energie gewonnen 
uit ramen en gevels van woningen en gebouwen waarin zonnecellen 
zijn verwerkt. Bovendien is de efficiëntie van zonnecellen behoorlijk 
toegenomen. Hierdoor produceren woningen en gebouwen voldoende 
energie voor verwarming, verbruik van huishoudelijke apparaten 
en deels het laden van elektrische auto’s. Dit heeft ertoe geleid dat 
de helft van de Zeeuwse bevolking ervoor heeft gekozen om zelf-
voorzienend te zijn ten aanzien van energie, oftewel ze hebben 
geen aansluiting meer op het elektriciteitsnet. Thuisaccu’s, inzet 
van elektrische auto’s en energiemanagementsystemen bieden 
hierin ondersteuning. 

Wind- en solarparken voorzien de industrie in Zeeland van voldoende 
elektriciteit. Daarnaast wordt de overtollige elektriciteit omgezet in 
onder andere waterstof dat gebruikt wordt voor vervoer. Het overgrote 
deel van de bedrijven blijft dan ook aangesloten op het elektriciteits- 
net. Koppelingen met buurlanden zijn belangrijk om pieken en dalen 
in de elektriciteitsproductie op te kunnen vangen. Bovendien maakt 
dit het mogelijk om elektrische auto’s te laden. 

SCENARIO 2: 
ENERGIE EVOLUTIE
Lage en hoge temperatuur 
warmte: 
In 2050 worden alle woningen 
en bedrijven binnen Zeeland 
verwarmd door CO2-neutrale 
verwarmingssystemen. Dit is o.a. mogelijk gemaakt door technologisch 
(door)ontwikkelingen van bestaande en nieuwe technologieën. Het 
transitiepad naar deze eindsituatie is verlopen via het afbouwen 
van gasgestookte ketels via hybride systemen naar uiteindelijk 
elektrische verwarmingssystemen. 

Het gasnet is in de periode van 2025 naar 2050 grotendeels uit- 
gefaseerd of deels geschikt gemaakt voor het transport van andere 
gassen waaronder waterstof. Het aantal warmtenetten is relatief 
laag gebleven gezien de lokale omstandigheden. De regie van het 
transitieproces is belegd bij de gemeente die nauw samenwerkt met 
diverse partijen waaronder woningbouwcorporaties, netbeheerders 
en marktpartijen. Vanuit de overheid zijn er diverse subsidiemogelijk- 
heden die de transitie ondersteunen. 

Vervoer
In 2020 is 10% van de nieuwe verkochte personenauto’s voorzien 
van een elektrische aandrijflijn en stekker. Vanaf het jaar 2030 is 
het marktaandeel van elektrische auto’s 100% geworden. Vanaf 2050 
rijden er alleen nog maar elektrisch aangedreven auto’s in Zeeland. 
Gezien het feit dat inwoners in Zeeland langere afstanden voor woon- 
werkverkeer afleggen is het uiteindelijke aandeel op waterstof rijdende 
voertuigen hoger dan het aantal met batterij uitgeruste voertuigen. 

Kracht en licht
Zonne-energie is één van de belangrijkste en grootste energie-
bronnen in Zeeland geworden. Op nagenoeg alle daken in Zeeland 
zijn zonnepanelen geïnstalleerd. Ook wordt zonne-energie gewonnen 
uit ramen en gevels van woningen en gebouwen waarin zonnecellen 
zijn verwerkt. Bovendien is de efficiëntie van zonnecellen behoorlijk 
toegenomen. Hierdoor produceren woningen en gebouwen voldoende 
energie voor verwarming, verbruik van huishoudelijke apparaten 
en deels het laden van elektrische auto’s. Dit heeft ertoe geleid dat 
een derde deel van de Zeeuwse bevolking ervoor heeft gekozen om 
zelfvoorzienend te zijn ten aanzien van energie, oftewel ze hebben 
geen aansluiting meer op het elektriciteitsnet. Thuisaccu’s, inzet 
van elektrische auto’s en energiemanagementsystemen bieden 
hierin ondersteuning. 

Wind- en solarparken voorzien de industrie in Zeeland van 
voldoende elektriciteit. Daarnaast wordt de overtollige elektriciteit 
omgezet in onder andere waterstof dat gebruikt wordt voor 
vervoer. Het overgrote deel van de bedrijven blijft dan ook aan- 
gesloten op het elektriciteitsnet. Koppelingen met buurlanden zijn 
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belangrijk om pieken en dalen in de elektriciteitsproductie op te 
kunnen vangen. Bovendien maakt dit het mogelijk om elektrische 
auto’s te laden. 

SCENARIO 3: STAPJE VOOR 
STAPJE
Lage en hoge temperatuur warmte:
In 2050 wordt 50% van alle woningen 
en bedrijven binnen Zeeland verwarmd 
door CO2-neutrale verwarmings- 
systemen. De rest wordt verwarmd 
met zuinige gasgestookte hybride 
verwarmingssystemen. Het transitiepad verloopt stapje voor 
stapje. Met name oudere huizen in binnensteden maken nog 
gebruik van (groen) gas. Het aantal warmtenetten is relatief laag 
gebleven gezien de lokale omstandigheden.

De regie van het transitieproces is belegd bij de gemeente die 
nauw samenwerkt met diverse partijen waaronder woningbouw-
corporaties, netbeheerders en marktpartijen. Vanuit de overheid 
zijn er diverse subsidiemogelijkheden die de transitie ondersteunen. 

Vervoer
In 2020 is 5% van de nieuwe verkochte personenauto’s voorzien 
van een elektrische aandrijflijn en stekker. Voor 2025 bedraagt dit 
20%. Vanaf het jaar 2035 is het marktaandeel van elektrische 
auto’s 50% geworden. Vanaf 2050 rijdt 70% van de auto’s op  
elektriciteit in Zeeland. De rest zijn conventionele auto’s voorzien 
van hybride technologie. 

Kracht en licht
Zonne-energie is de belangrijkste energiebron in Zeeland geworden. 
Op vele daken in Zeeland zijn zonnepanelen geïnstalleerd. Bovendien 
is de efficiëntie van zonnecellen behoorlijk toegenomen. Hierdoor 
produceren een groot deel van de woningen en gebouwen 
voldoende energie voor verwarming, verbruik van huishoudelijke 
apparaten en deels het laden van elektrische auto’s. Dit heeft ertoe 
geleid dat 20% van de Zeeuwse bevolking ervoor heeft gekozen om 
zelfvoorzienend te zijn ten aanzien van energie, oftewel ze hebben 
geen aansluiting meer op het elektriciteitsnet. Thuisaccu’s, inzet 
van elektrische auto’s en energiemanagementsystemen bieden 
hierin ondersteuning. 

Wind- en solarparken maar ook met (groen) gas of biomassa 
gestookte centrales voorzien de industrie in Zeeland van voldoende 
elektriciteit. Daarnaast wordt de overtollige elektriciteit omgezet in 
o.a. waterstof dat gebruikt wordt voor vervoer. Het overgrote deel 

van de bedrijven blijft dan ook aangesloten op het elektriciteitsnet. 
Koppelingen met buurlanden zijn belangrijk om pieken en dalen in 
de elektriciteitsproductie op te kunnen vangen. Bovendien maakt 
dit het mogelijk om elektrische auto’s te laden. 

2.5 Interne analyse 

2016 en het eerste halfjaar van 2017 zijn goed verlopen voor 
Enduris. Op gebied van veiligheid en betrouwbaarheid van de 
netwerken is prima gepresteerd. De tevredenheid van klanten over 
onze dienstverlening steeg afgelopen jaar opnieuw. Ook zijn er 
goede financiële resultaten behaald. In het vervolg van het KCD 
vindt een uitvoerige interne analyse plaatst hoe Enduris de  
afgelopen 2 jaar heeft gepresteerd t.a.v. het kwaliteitsmanagement- 
systeem, de kwaliteit, capaciteit en veiligheid.

Een belangrijke gebeurtenis is het feit dat de Zeeuwse Netwerk- 
holding N.V., waar Enduris onderdeel van uitmaakt, is verkocht aan 
de Stedin Groep. De aandeelhouders van de Provinciale Zeeuwse 
Energie Maatschappij N.V. (PZEM, voorheen genaamd DELTA) zijn 
op 12 juni 2017 akkoord gegaan met de verkoop van de Zeeuwse 
Netwerkholding N.V., inclusief alle dochtervennootschappen en 
deelnemingen, aan Stedin Groep.

Aanleiding voor de verkoop van de Zeeuwse Netwerkholding N.V. 
was onder meer de herstructurering van PZEM en de verplichte 
splitsing op grond van de Wet Onafhankelijk Netbeheer. Vanaf 13 
juni 2017 maken DNWG Groep N.V. (voorheen Zeeuwse Netwerk-
holding N.V.) en haar dochtervennootschappen Enduris en DNWG 
Infra deel uit van de Stedin Groep. Enduris blijft gedurende de 
huidige reguleringsperiode, die tot en met 2021 loopt, bestaan als 
onafhankelijk netbeheerder van haar elektriciteits- en gasnetten  
in Zeeland.

2.6 Beleid Enduris

In het organisatiebeleid van Enduris wordt de strategische  
besturing beschreven. In essentie gaat het om de vraag hoe 
Enduris extern waarde wil toevoegen in zijn omgeving, c.q. kan 
profiteren van de waardetoevoeging van anderen en zich intern 
moet ontwikkelen om dat mogelijk te maken. Hiertoe is de externe 
omgevingsanalyse gekoppeld aan de interne analyse en via een 
SWOT-analyse vertaald in het ondernemingsbeleid. Het beleid 
bestaat uit de missie, visie en strategische doelstellingen.

vo
or

Stap

Stap

Stapvo
or

Noot: Enduris heeft op 10 mei als basis gekozen voor scenario 2. 
Dit betekent dat bij het uitwerken van de plannen van dit scenario 
wordt uitgegaan.
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Missie
Enduris zorgt voor een optimale werking van de aan haar toe- 
vertrouwde infrastructuren en faciliteert de energiemarkt. 

Visie
Enduris zorgt voor een effectieve en efficiënte dienstverlening aan 
klanten en faciliteert actief de lokale energietransitie. Onze Multi- 
Utility aanpak helpt daarbij. We hebben samenwerking, veiligheid 
en vakmanschap hoog in het vaandel staan. We zijn een open 
organisatie, gericht op leren en groeien. 
 

Strategische doelstellingen
Om de missie en visie van Enduris met succes na te kunnen  
streven is een aantal lange termijn doelstellingen gedefinieerd voor 
de periode van 2018-2020:
1.  Enduris zorgt voor een veilige en gezonde werkomgeving voor 

haar medewerkers en derden en garandeert veilige netten voor 
mens en omgeving. Zij streeft naar een brede, proactieve veilig-
heidscultuur;

2.  Enduris bewaakt de (toekomstige) prestaties, condities, en risico’s 
van de aan haar toevertrouwde netwerken;

Figuur 2.16 Faciliterende rol van Enduris
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3.  Enduris hecht groot belang aan duurzame energievoorziening 
en levert daar samen met partners en stakeholders een belang-
rijke bijdrage aan;

4.  Enduris is dichtbij en klantgericht. Enduris realiseert een rendement 
voor de gereguleerde activiteiten dat beter is dan of gelijk is aan 
het marktgemiddelde. Enduris streeft naar tevreden klanten en 
groei van omzet;

5.  Enduris staat bekend als een aantrekkelijke werkgever waar 
medewerkers met trots en plezier werken; zij draagt bij aan 
hoogwaardige werkgelegenheid en onderwijs in Zeeland;

6.  Enduris streeft naar een cultuur van continue verbeteren; dat doet 
zij in de gehele keten.

De manier waarop Enduris invulling geeft aan de strategische doel-
stellingen zal in het vervolg van het KCD worden beschreven.

2.7 Structuur Enduris

De operationele organisatiestructuur (praktische aansturing) is 
weergegeven in figuur 2.17 waarbij er sprake is van vijf primaire 
bedrijfsonderdelen en een centrale ondersteunende staf die voor 
de gehele organisatie werkt.

De keuze voor deze organisatiestructuur is gebaseerd op de 
belangrijkste ketenprocessen van de groep. Zo is in de horizontale 
lijn Asset Management – Projects – Operations de lijn ‘planvorming 
– (net) ontwerp – realisatie – onderhoud en beheer’ terug te vinden. 
Binnen Klant & Markt zijn vergelijkbare klantcontactprocessen 
(inclusief de bijbehorende administratieve onderdelen) rondom 
vooral aansluitingen en beheer van registers en klantdata geplaatst. 

Financiën 
incl. inkoop

Klant & Markt ProjectsAsset 
 Management Operations TUMS

Figuur 2.17 Organisatiestructuur 

Overige staven

Directie
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3. ASSETMANAGEMENTSYSTEEM
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3.1 Inleiding

Het integrale managementsysteem (IMS) van Enduris draagt bij 
aan het verbeteren van de algehele prestaties van de organisatie 
en vormt een solide basis voor duurzame ontwikkelinitiatieven.  
Het doel van het IMS is het verwezenlijken van de doelstellingen 
zoals die zijn verwoord in het ondernemingsbeleid van Enduris in 
hoofdstuk 2. Het IMS is opgebouwd rondom de volgende normen: 
de ISO 9001:2008, NTA 8120:2014 en de ISO 27001:2013.  
Een belangrijk onderdeel van het IMS vormt het assetmanagement- 
systeem (AMS). Het AMS is gebaseerd op de kwaliteitscirkel van 
Deming. De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel van Deming zijn: 
Plan, Do, Check en Act. De indeling en opbouw is gebaseerd op de 
NTA 8120:2014. Dit is een specifieke afspraak binnen de sector 
tussen netbeheerders en toezichthoudende partijen waarin  
algemene eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteits- 
managementsysteem worden gesteld. Het AMS is weergeven in 
figuur 3.1.

3.2 Assetmanagementsysteem

Het AMS is een geheel van samenhangende en elkaar beïnvloedende 
elementen van een organisatie, die als functie hebben het asset-
managementbeleid en de assetmanagementdoelstellingen vast te 
stellen, alsmede de processen die nodig zijn om die doelstellingen 
te bereiken. In deze context behoort men de elementen van het 
AMS te zien als een set hulpmiddelen, waaronder beleid, plannen, 
processen en informatiesystemen, die worden geïntegreerd om te 
waarborgen dat de assetmanagementactiviteiten worden waar- 
gemaakt.

Aan de hand van figuur 3.1 worden de verschillende elementen  
van het AMS beschreven. Dit gebeurt via de oplopende nummering 
uit de figuur. Hierbij wordt elk element in een aparte paragraaf 
toegelicht.

3.2.1 Context van de organisatie
Om de taken van de netbeheerder goed uit te kunnen voeren is het 
van groot belang om op de hoogte te zijn van de context van de 
organisatie oftewel de externe omgeving. Denk hierbij aan  
o.a. veranderende technologische ontwikkelingen, eisen en 
verwachtingen van stakeholders en wet- en regelgeving. Deze 
context van Enduris is uitvoerig in paragraaf 2.3 beschreven. 

3.2.2 Beleid Enduris
De analyse van de context van de organisatie, de daaruit voort- 
komende scenario’s en de interne analyse hebben geleid tot het 
ondernemingsbeleid van Enduris. Hierin zijn de missie, visie  
en strategische doelstellingen opgenomen en beschreven in  
paragraaf 2.6.

3.2.3 Assetmanagementbeleid
Enduris past het concept van assetmanagement toe. Hieronder 
worden de systematische en gecoördineerde activiteiten verstaan 
waarmee de fysieke bedrijfsmiddelen optimaal worden beheerd, 
evenals de daarmee verbonden prestaties, risico’s en uitgaven, 
gedurende de levensduur, met als doel het realiseren van de doel-
stellingen van de organisatie. 

Het assetmanagementbeleid is afgeleid van het ondernemings- 
beleid en bestaat uit de assetmanagement beleidsuitgangspunten, 
strategie, doelen en plannen. Daarnaast vormt de evaluatie van de 
prestaties, risico’s en kosten (3.2.5) uit 2016 en deels 2017 en 
daaruit voortkomende maatregelen (3.2.6) belangrijke input voor 
het nieuwe assetmanagementbeleid. In het vervolg van deze  
paragraaf wordt het assetmanagementbeleid voor de jaren 2018 – 
2020 beschreven.

3.2.3.1 Beleidsuitgangspunten
In de onderstaande beleidsuitgangspunten worden de fundamen-
tele principes en waarden beschreven die gehanteerd worden bij 
de diverse assetmanagement activiteiten: 
•  De eisen zoals die in de NTA 8120 staan beschreven vormen de 

basis voor ons assetmanagementsysteem;
•  We zijn op de hoogte van de externe omgeving door het  

identificeren en analyseren van (toekomstige) externe  
ontwikkelingen en behoeften en verwachtingen van stakeholders;

•  De (toekomstige) externe ontwikkelingen en behoeften en 
verwachtingen van stakeholders vormen belangrijke input voor 
het systeem- & netontwerp alsmede het beleid t.a.v. de assets 
over de gehele levenscyclus. Dit omvat o.a.:

 - de functionaliteiten van systemen, netten en kleinverbruik- 
  meters;
 -  de kwaliteit van transport inclusief betrouwbaarheid van de 

systemen, netten en componenten; 
 - de capaciteit en toegankelijkheid van de netten.
•  Het borgen van de veiligheid van personeel en het publiek 

(maatschappij) en de bescherming van de industriële en 
bebouwde omgeving en natuur: het uitgangspunt van ‘veilige 
netten’ en ‘veilig werken’ is van toepassing gedurende de gehele 
levenscyclus van de assets. Dit begint bij het ontwerp, de aanleg 
en ingebruikstelling, bestrijkt het beheer en onderhoud tot 
uiteindelijk het buiten gebruik stellen van het bedrijfsmiddel.  
Het omvat de technische en organisatorische maatregelen en 
menselijke inzet die redelijkerwijs van ons als verantwoordelijke 

PLAN FASE
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1. Context van de organisatie
-  Inzicht krijgen in de externe omgeving incl. behoeften en 

verwachtingen van stakeholders
-  Scenario's (toekomst)

2. Beleid Enduris
-  Missie, visie, kernwaarden, strategische doelstellingen

3. Assetmanagementbeleid
- Beleidsuitgangspunten
- Assetmanagementstrategie
- Assetmanagementdoelen
- Netontwerp en assetbeleid
- Assetmanagementplannen

CHECK

PLAN

ACT

Besturing:
-  Leiderschap
-  Planningscyclus
-  Risicomanagement
-  Ketensturing
-  Management van 

wijzigingen

4. Hoofdprocessen
-  Bedrijfsvoering
- Aanleg en installatie
- Aansluitingen
- Beheer en onderhoud
- Oplossen storingen
- Marktfacilitering
- Monitoring

6. Verbetering
- Oorzaakanalyse
- Procesoptimalisatie (LSS)
- Verbetermaatregelen
- Implementatie
- Effectiviteitsmeting
- Continue verbetering

5.  Evaluatie van de prestaties, risico’s en kosten
-  Realisatie assetmanagementbeleid
-  Prestatiemeting en  conditiemonitoring assets
- Risico’s
-  Onderzoek van storingen, incidenten en ongevallen
- Beoordeling van naleving
- Audits
- Directiebeoordeling 

Figuur 3.1 Assetmanagementsysteem

Ondersteuning
- Mensen, competenties en bewustzijn – Wet- en regelgeving, normen en afspraken – Communicatie 

– Informatiemanagement – Financiën – Inkoop – Facilitaire diensten
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gevraagd kunnen worden om incidenten en ongevallen te  
voorkomen. Als er desondanks gebeurtenissen plaatsvinden die 
impact hebben op de gezondheid van de mens en belasting van 
het milieu, dan worden deze zoveel mogelijk beperkt en 
beheerst. Voor ons geldt: “Ik werk veilig of ik werk niet!”.  
Wij eisen van alle partners, serviceproviders en onderaan- 
nemers dat zij minimaal eenzelfde niveau van veiligheid 
nastreven als dat wij zelf doen;

•  We hanteren het concept van risicomanagement (‘Risk Based 
Asset Management’) en zijn daardoor op de hoogte van de  
risico’s en nemen, indien noodzakelijk, passende maatregelen. 
Daarbij wordt de effectiviteit van de maatregelen periodiek 
gevalideerd en, indien noodzakelijk, bijgestuurd;

•  We zijn transparant in wat we doen en realiseren door o.a. per 
kwartaal de voortgang van onze activiteiten vast te leggen en 
daarover te rapporteren aan de assetowner;

•  We streven naar een minimale ‘Total Cost of Ownership’ (TCO) 
over het asset portfolio van Enduris;

•  We zorgen ervoor dat alle actuele en relevante wet- en regel- 
geving, normen en afspraken binnen de organisatie worden 
geïnventariseerd, gecommuniceerd, geïmplementeerd en geborgd;

• We streven naar het bereiken van Operational Excellence.

De door de directie en belanghebbenden (stakeholders) vastgestelde 
aspecten waaraan beslissingen, maatregelen en resultaten worden 
afgemeten, zijn geconcretiseerd in de volgende bedrijfswaarden:
•  Veiligheid (V): bevat kaders voor de mate waarin risico’s voor 

eigen medewerkers, derden en omgeving worden beheerst; 
•  Kwaliteit (K): bevat kaders voor de stabiliteit en betrouwbaar-

heid van de elektriciteits- en gasvoorziening en daarnaast voor 
de kwaliteit van de overig geleverde diensten; 

• Economie (E): bevat kaders voor de financiële prestaties; 
•  Imago (I): bevat kaders voor de gewenste beeldvorming bij de 

stakeholders; 
•  Stakeholderrelatie (Sr): bevat kaders voor de gewenste relatie 

met de stakeholders; 
•  Duurzaamheid (D): bevat kaders voor het waarderen van grond-

stoffen en energie in alle activiteiten en beslissingen.

3.2.3.2 Assetmanagementstrategie
In de assetmanagementstrategie worden specifieke aandachts-
punten oftewel speerpunten voor de komende drie jaren benoemd 
die integraal moeten worden meegenomen in het opstellen van de 
assetmanagementdoelen.

SPEERPUNTEN 2018-2020
Gezien de externe en interne ontwikkelingen dient voor de periode 
van 2018-2020 aandacht te worden besteed aan de volgende 
onderwerpen:

Oog voor de omgeving en flexibiliteit
Als gevolg van de vele ontwikkelingen en onzekerheden die o.a. de 
energietransitie met zich meebrengt, is het zeer moeilijk om de 
toekomstige functionaliteiten en prestaties van het energiesysteem in 
te schatten. Het is dan ook belangrijk dat hier op ingespeeld wordt door 
om te leren gaan met onzekerheden. Dit kan door onzekerheden (deels) 
weg te werken doormiddel van kennis en inzicht te vergaren, de 
(externe) ontwikkelingen/trends te volgen en het doen van onderzoek 
via o.a. proeftuinen. Om de resterende en intrinsieke onvoorspelbaar-
heid te bestrijden speelt flexibiliteit een belangrijke rol. 

Bij het aanbrengen van flexibiliteit in de organisatie kan men  
onderscheid maken naar:
•  Organisatorische flexibiliteit: innovatie, inrichting van processen, 

informatie, kennis, cultuur, middelen, etc.
•  Technische flexibiliteit: netontwerp, assetbeleid, ICT-systemen, 

dataverkeer, etc.

Het is belangrijk om voldoende flexibiliteit in zowel de organisatie 
zelf als ook in de techniek in te ‘bouwen’ om de toekomst te garan-
deren en marktspelers te faciliteren. Dit wordt versterkt door de 
aard van hernieuwbare energie uit o.a. zon en wind. Dit zijn (sterk) 
fluctuerende energiebronnen, er zijn dan ook aanpassingen nodig 
om in de toekomst, vraag en aanbod van energie altijd en overal 
met elkaar in evenwicht te brengen, ook wanneer vraag én aanbod 
sterk fluctueren. Flexibiliteit is dan ook een kernbegrip van de 
toekomstige energievoorziening. De transitie naar een toekomst-
bestendig energiesysteem gaat dan ook over de benodigde 
aanpassingen aan het totale systeem als gevolg van de gewijzigde 
en nieuwe uitgangspunten.

Faciliteren energietransitie
De regering dicht de gemeente een belangrijke rol toe bij de (lokale) 
energietransitie. Zij kunnen het beste de lokale omstandigheden 
en effecten inschatten voor de timing en richting van de transitie. 
Netbeheerders zullen als beheerder van de verschillende  
infrastructuren een faciliterende rol hebben om een evenwichtige 
afweging door gemeentelijke overheden mogelijk te maken.  
Netbeheerders zullen in samenwerking met bijvoorbeeld beleids- 
medewerkers 'Openbare Ruimte' onderzoeken welke energie- 
infrastructuur (gas, warmte, of elektriciteit) in combinatie met andere 
infrastructuren (riool, drinkwater, telecommunicatie, wegen, fiets-
paden en trottoirs) gelet op beschikbare alternatieven, het best  
kan worden aangelegd, verzwaard of verwijderd. Hiertoe dient de 
energienetbeheerder kennis op het gebied van o.a. lage en hoge 
temperatuur warmte te ontwikkelen en gegevens aan te kunnen 
leveren op het gebied van capaciteit, veiligheid, kwaliteit en inge-
schatte restlevensduur van de infrastructuren. Het op een 
gebruiksvriendelijke wijze beschikbaar stellen van deze informatie 
aan de gemeentes en andere stakeholders kan van grote toege-
voegde waarde zijn.



38      Kwaliteits- en Capaciteitsdocument elektriciteit

Samenwerking
Enduris dient goede relaties te onderhouden met haar stake- 
holders. Gemeenten, waterschappen en andere infrabeheerders 
zullen de komende jaren ook gaan investeren in de uitbreiding, 
vervanging en renovatie van hun assets (bijvoorbeeld om de  
nadelige effecten van klimaatveranderingen te kunnen mitigeren). 
Tegelijkertijd neemt de gemiddelde leeftijd van onze kabels en 
leidingen toe. Om de maatschappelijke kosten te beperken, als- 
mede de overlast voor aanwonenden, dient er meer en meer 
ingezet te worden op gezamenlijke planning, voorbereiding en 
multi-disciplinaire aanbesteding van deze projecten. Dit vereist 
intensief vooroverleg, maar ook afstemming op beleidsmatig 
niveau.

Slimme meters
Op het gebied van (slimme) meters dient een zo effectief en  
efficiënt mogelijke aanbiedingsstrategie te worden gehanteerd. 
Hierbij is het uitgangspunt dat eind 2020 de slimme meter bij 
100% van de huishoudens is aangeboden. Dit om invulling te 
geven aan de afspraken uit het Energieakkoord en de klanten 
inzicht te kunnen geven in hun energieverbruik en de haalbaarheid 
van energiebesparende opties te kunnen verkennen/berekenen. Na 
2020 zullen ontwikkelingen echter niet stoppen. Nieuwe toepas-
singen vereisen wellicht aanpassingen in en aan de configuratie 
van slimme meters zodanig dat klanten verder gestimuleerd 
worden tot het nemen van verdergaande energiebesparende maat-
regelen.

Kwaliteitsmanagement
Het accent van de inspanningen in de planperiode 2017-2019 ligt 
ook op het vergroten van de effectiviteit van het toepassen van het 
managementsysteem. Dit betekent dat niet alleen gekeken wordt 
naar het voldoen aan de normeringen en de mate waarin dit is vast- 
gelegd (Plan en Do). Centraal staat de wijze waarop actief wordt 
gestuurd op het behalen van de doelstellingen, de opvolging van ver- 
beteracties en het continu verbeteren van de prestaties (Check en Act). 

Ook staat het thema ‘doorkantelen’ centraal. Dit staat voor het 
ketengericht benaderen van het managementsysteem. Hieronder 
valt het opzetten van ketenbesturing om de beoogde doelstellingen 
per product/proces (integraal) te behalen en te verbeteren (van 
start tot en met de administratieve afronding per ketenproces). 
Daarnaast komt dit tot uiting in diverse activiteiten zoals de aanpak 
van de OP-cyclus, ICT-portfoliomanagement, assetlifecycle- 
management, risicomanagement, audits, etc. Dus van afdelings-
denken naar procesgericht doen. De focus zal hierbij liggen op de 
borging van de kwaliteit van de producten die door en namens 
Enduris worden voortgebracht in de relevante processen. Dit betreft 
zowel de kwaliteit van de technische uitvoering/realisatie alsook 
de kwaliteit van de administratieve vastlegging en afwikkeling. 
Hiervoor zal een systeem worden opgezet die de kwaliteit van het 

werken in de uitvoering meetbaar zal maken en borgen. Hiermee 
wordt de kwaliteit van de opgeleverde producten aantoonbaar in 
control gebracht. Het presteren begint bij het maken het duidelijke 
wederzijdse afspraken, het nakomen hiervan en daarna waar 
mogelijk de klantverwachting overtreffen.
Vandaar het motto: ‘van A(fspreken) naar P(resteren)’. 

3.2.3.3 Assetmanagementdoelen 
Om invulling te geven aan de assetmanagementstrategie  
worden er assetmanagementdoelstellingen geformuleerd welke 
zijn gekoppeld aan de strategische doelstellingen uit paragraaf 
2.6. De doelstellingen zijn hieronder weergeven waarbij met  
behulp van een nummeraanduiding wordt gerefereerd naar de 
bijhorende strategische doelstellingen. Tevens zijn de doelstellingen 
gegroepeerd in een viertal thema’s welke aansluiten bij de  
hoofdonderwerpen van het KCD (Managementsysteem, Kwaliteit, 
Veiligheid en Capaciteit). Hierbij dient te worden opgemerkt dat 
sommige doelstellingen meerdere thema’s raken. 

Veiligheid, gezondheid en milieu (Hoofdstuk 5)
1. Evaluatie NEN Veiligheidscultuurladder in 2018 (1);
2.  Het in 2018-2020 actief identificeren, beoordelen en mogelijk 

bijsturen van de (externe) veiligheids- en milieurisico’s over de 
gehele levensduur van de elektriciteits- en gasnetten (1);

3.  Het verder integreren van milieuaspecten in de bedrijfsvoering 
van DNWG Infra B.V. en de netbeheerder Enduris (1);

4.  Op basis van een vast te stellen beleid, doelstellingen en plan 
zal in 2018 per ketenproces de privacygevoelige data worden 
geïdentificeerd en conform wet- en regelgeving worden 
beschermd (1).

Kwaliteit (Hoofdstuk 4)
5.  Enduris presteert in 2018-2020 beter dan de sectorgemiddelde 

resultaten op het gebied van betrouwbaarheid en spannings-
kwaliteit (E) (2);

6.  Eind 2018 wil Enduris uitkomen op maximaal 1 graafschade 
per 50 graafmeldingen aan de E en G netten. Hiermee loopt 
Enduris in de pas met de landelijke Kabel- en Leiding Overleg 
(KLO) doelstellingen (2);

7.  In de periode 2015-2017 is één verbruikersminuut reductie 
bereikt ten gevolge van graafschades in het middenspannings- 
net van Enduris (2);

Capaciteit (Hoofdstuk 6)
8.  Enduris draagt zorg voor voldoende capaciteit in de netten, 

zowel voor nu als in de toekomst (2).
9.  Enduris is op de hoogte van de externe ontwikkelingen (inclu-

sief behoeften van stakeholders) en past hier de netten, 
systemen, producten en diensten op aan (3);

10.  Enduris zoekt actief de verbinding met Zeeuwse stakeholders 
(Provincie, gemeenten, lokale/regionale initiatieven). Data, 
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informatie, kennis en expertise worden actief ter beschikking 
gesteld (3); 

11.  In samenwerking met regionale stakeholders wordt een aantal 
‘proeftuinen’ ingericht en geëxploiteerd waarin de producten en 
diensten kunnen worden ontwikkeld ten behoeve van de veran-
derende eisen, wensen en verwachtingen aan de infrastructuren 
(3).

Assetmanagementsysteem (Hoofdstuk 3)
12.  Het in 2018 implementeren van de ISO 9001:2015 binnen 

Enduris (6);
13.  Het verder inrichten van de besturing van de integrale keten-

processen waarbij de belangen van de Asset Owner & Asset 
Manager t.a.v. kwaliteit en efficiency een centrale rol spelen in 
2018-2020; in dit verband wordt een project geïnitieerd om een 
systeem voor kwaliteitsborging op te zetten bij de aanleg en 
onderhoud van de assets. De focus ligt hierbij op de kwaliteit 
van het werk in de uitvoering en de administratie hiervan. Dit 
initiatief wordt opgepakt in het project ‘kwaliteitsborging 
producten E & G’ (6).

14.  Doelstelling t.a.v. datakwaliteit: In 2018 wordt een systeem 
gerealiseerd om de datakwaliteit van de assetdata in het GIS 
(Iris) te meten, te verbeteren en te borgen. Onderdeel is het  
definiëren van KPI’s om de volledigheid en juistheid van de 
assetdata te meten. Dit initiatief wordt opgepakt in het project 
‘SAAR’: Systematische Analyse Asset Registratie (6). 

15.  Implementatie en beheer van een innovatieproces binnen 
Enduris in 2017-2018 (6).

3.2.3.4 Netontwerp en assetbeleid
Op basis van de assetmanagement beleidsuitgangspunten,  
strategie en doelstellingen wordt er een vertaling gemaakt naar de 
‘Techniek’ in de vorm van het netontwerp en het assetbeleid. 

Het netontwerp betreft het systeem als geheel inclusief de  
afhankelijkheden tussen de verschillende componenten waaruit 
het is opgebouwd. Op systeemniveau worden verschillende eisen 
gespecificeerd t.a.v. o.a. functionaliteiten, kwaliteit, capaciteit en 
veiligheid. Denk hierbij aan:
• bedrijfsvoering;   •   spanningsvastheid;
• communicatie en data;  •   netveiligheid;
• stroombelastbaarheid;  •   kortsluitvastheid;
• spanningshuishouding;  •   aanrakingsveiligheid.
• spanningsval;

De bovengenoemde aspecten kunnen worden beinvloed door keuzes 
te maken ten aanzien van bijvoorbeeld: 
• afstandsbesturing;
• type communicatie en data;
• netstructuur (radiaal, ring, vermaasd, uitloper, streng);
• N-1 principe;

• kabeldiameters;
• (maximale) lengte van kabels; 
• aantal en type klanten per kabel en per station;
• spanningsniveaus (50 kV, 30 kV, 20 kV, 10 kV, 0,4 kV);
• AC versus DC;
• aardingsfilosofie;
• beveiligingsfilosofie.

Bij het assetbeleid gaat het om keuzes omtrent de individuele 
asset of een assetgroep. Sinds 2014 is gestart met het introduceren 
van Asset Life Cycle Management binnen Enduris. Hierbij wordt  
de levenscyclus van een asset opgedeeld in verschillende levens-
fasen, van ‘Ontwerp’ tot en met ‘Ontmanteling’ zie figuur 3.2.  
De levensfasen worden integraal benaderd en niet als losse  
entiteiten. Het houdt bijvoorbeeld in dat tijdens de ontwerpfase al 
wordt gekeken naar onderhoudsactiviteiten en de impact op het 
milieu wanneer de asset wordt ontmanteld. De achterliggende 
gedachte is om optimaal te balanceren tussen Prestaties, Risico’s 
en Kosten tijdens de levensduur van een asset, rekening houdend 
met o.a. de (externe) ontwikkelingen.
Bij het assetbeleid kunnen binnen de levensfasen diverse keuzes 
worden gemaakt die impact hebben op de kwaliteit, capaciteit en 
veiligheid van de elektriciteitsnetten. Voorbeelden hiervan per 
levensfase zijn:
•  Ontwerp: assets verschillen per merk, leverancier en type qua 

specificaties. Denk hierbij aan verschillen op het gebied van: 
verwachte levensduur, betrouwbaarheid, bedieningsgemak, 
dimensionering, (uitbreidbare) functionaliteiten, aanraakveiligheid, 
elektromagnetische veldsterkte, explosieveiligheid, verliezen, 
recyclebaarheid en broeikasgasemissie. Het is dan ook belangrijk 
om de verschillende alternatieven te beoordelen en juiste keuzes 
te maken;

•  Aanschaf: de keuze van de leverancier is bepalend voor o.a.: 
garantiebepalingen, productondersteuning, levertijden, kosten, 
standaardisatie en MVO-aspecten;

•  Onderhoud: het gekozen onderhoudsbeleid waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen toestandsafhankelijk onderhoud (TAO), 
tijds- en gebruiksafhankelijk onderhoud (GAO) en storings- 
afhankelijk onderhoud (SAO) heeft met name invloed op de 
kwaliteit en veiligheid van het elektriciteitsnet. 

•  Vervangen: het vervangingsbeleid oftewel de keuze van het 
moment waarop een asset wordt vervangen kan van invloed zijn 
op de kwaliteit, capaciteit en veiligheid.

Het assetbeleid van de belangrijkste assetgroepen wordt in hoofd-
stuk 4 in meer detail beschreven. 

Zowel het netontwerp als het assetbeleid is in de vorm van eisen 
en randvoorwaarden opgenomen in voorschriften en instructies 
welke door Service Providers worden gehanteerd.
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3.2.3.5 Assetmanagementplannen
Om invulling te geven aan het assetmanagementbeleid worden er 
diverse plannen opgesteld. De volgende plannen kunnen hierbij 
worden onderscheiden:

•  Strategisch Asset Management Plan: het overkoepelende plan 
dat jaarlijks wordt geactualiseerd waarin het organisatiebeleid 
en het daarvan afgeleide assetmanagementbeleid is beschreven 
(stap 1 tot en met 3 uit figuur 3.1). Om dit te realiseren worden 
diverse programma’s, projecten, activiteiten en risico’s 
benoemd, inclusief beheersmaatregelen. De hiervoor benodigde 
mensen en middelen, welke onderdeel uitmaken van de groep 
‘Ondersteuning’ uit figuur 3.1, worden tevens gespecificeerd.

•  Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan (MIOP): Het opstellen 
van het investeringsplan en onderhoudsplan is vastgelegd in de 
‘Regeling Kwaliteitsaspecten Netbeheer’ (artikel 16). Hierin staat 
vermeld dat de netbeheerder overeenkomstig een investerings-
plan werkt voor de komende drie jaren, waarin voor ieder jaar 
afzonderlijk de te plegen investeringen en de daarvoor benodigde 
werkzaamheden worden beschreven met een uitsplitsing naar 
vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. Daarnaast dient 
gewerkt te worden overeenkomstig een onderhoudsplan voor 
de komende drie jaren, waarin het te plegen onderhoud en de 
daarvoor benodigde werkzaamheden worden beschreven. In het 
MIOP worden de volgende categorieën onderscheiden:

 -  Vervangingen; hieronder worden de aan kwaliteit en veiligheid 
gerelateerde investeringen verstaan. Deze komen hoofdzakelijk 
voort uit het volgen van het assetbeleid en het daarin 

Figuur 3.2 Asset Life Cycle Management 



Hoofdstuk 3  Assetmanagementsysteem      41

beschreven onderhouds- en vervangingsbeleid om de  
prestaties en condities en risico’s van de assets bij te sturen. 
Deze investeringen zijn met een redelijke mate van nauw- 
keurigheid te voorspellen. Dit komt doordat Enduris hier de 
initiatiefnemer is, of een beperkt aantal externe initiatiefnemers 
waaronder infrabeheerders, gemeenten en de Provincie. 

 -  Uitbreidingen; hieronder worden de aan capaciteit  
gerelateerde investeringen verstaan welke hoofdzakelijk 
voortkomen uit het aansluiten van nieuwe klanten en het 
verzwaren van bestaande klanten. Deze investeringen zijn 
een stuk moeilijker te voorspellen. Dit komt doordat (klant)
initiatieven niet altijd worden omgezet in daadwerkelijke 
opdrachten. Ook het blijven voldoen aan de eisen zoals die  
in het netontwerp zijn gespecificeerd leiden tot investeringen. 

 -  Onderhoud; hieronder vallen de onderhoudswerkzaamheden 
die voortkomen uit het onderhoudsbeleid van de diverse 
assets, zoals inspecties en onderhoudsbeurten en die niet 
leiden tot investeringen. Het oplossen van storingen valt ook 
binnen deze categorie. 

 -  Meters; voor wat betreft investeringen in slimme en traditionele 
meters (de laatste t.b.v. weigeraars van slimme meters) 
worden de kosten geraamd via het project GSA waarbij tot 
2021 alle aangeslotenen in de categorie tot en met 3x80A 
een aanbieding ontvangen (met uitzondering van onbemeten 
aansluitingen of aansluitingen die behoren tot de categorie 
A1 (grootverbruik). Daarbij behoren ook de kosten voor het 
vervangen van afgekeurde meters op basis van een pool- 
besluit waarbij via een landelijke steekproef is bepaald of een 
bepaalde (deel)populatie nog aan de kwaliteitscriteria 
voldoet. Tot die kosten worden ook gerekend het éénmalig 
opvoeren van de meters in het Centrale Toegangs Systeem 
waarmee marktpartijen met mandaat vanuit de klant de 
meetdata kunnen raadplegen en gebruiken (de zogenaamde 
P4 poort). Operationele kosten bestaan voornamelijk uit  
activiteiten die te maken hebben met het beantwoorden van 
vragen van klanten en marktpartijen naar de correcte werking 
van de (slimme) meters waartoe o.a. ook het plaatsen van 
een controle meting hoort.

In bijlage 3 zijn de investerings- en onderhoudstabellen voor de 
jaren 2015-2020 in zowel aantallen als financiën weergegeven. De 
realisatie van de investeringen en het onderhoud wordt uitbesteed 
aan zogenaamde serviceproviders via dienstverleningsovereen-
komsten en Service Level Agreements (SLA’s). Die laatste worden 
jaarlijks bepaald en opgedragen op basis van de onderhoudshand-
boeken en zogenaamde productbladen. Kaders worden meegegeven 
via zogenaamde voorschriften. De in een jaarplan opgenomen 
investeringswerkzaamheden worden aan het begin van het jaar via 
een toelichting geïnitieerd bij de afdelingen binnen DNWG Groep 
B.V. die deze vervolgens inplannen om voorbereid te worden. 
Onderhoudswerkzaamheden worden aangemaakt via orders in het 
Enterprise Resource System (ERP). 

Via mobiele apparatuur zien monteurs deze werkorder, voeren ze 
uit en voeren de resultaten in, die vervolgens in het ERP systeem 
en/of het systeem waarmee de bedrijfsmiddelen worden beheerd,  
geactualiseerd worden. Maandelijks worden de gegevens gemonitord 
en per kwartaal in een business review afgestemd tussen asset-
management en assetowner (directie Enduris).

•  Langetermijn-, Investerings- en Onderhoudsplan (LIOP): het 
verschil met het MIOP zit hoofdzakelijk in de termijn en de mate 
van detaillering. In het LIOP wordt met een horizon van 35 jaar 
gewerkt om o.a. fluctuaties in het investeringsniveau te  
analyseren, interpreteren en mogelijke maatregelen te treffen. 
Deze fluctuaties kunnen het gevolg zijn van zogenaamde 
vervangingsgolven doordat het merendeel van het assetportfolio 
in een relatief korte periode is aangelegd en de assets over het 
algemeen een lange levensduur hebben (> 40 jaar). In het LIOP 
worden ook de verwachte invloeden van o.a. de energietransitie, 
technologische ontwikkelingen, stakeholders en wet- en regel-
geving verwerkt. Het plan vormt tevens de basis om samen  
met andere infrabeheerders (waaronder gemeenten en water-
schappen) te kunnen plannen, voorbereiden en aanbesteden, 
met als doel de maatschappelijke kosten en overlast voor de 
omwonende te beperken.

•  Schakel- en Werkplan: In het schakelplan zijn de schakel- 
handelingen beschreven die leiden tot een gewenste bedrijfs- 
situatie. In het werkplan worden alle werkzaamheden beschreven 
inclusief de veiligheidsmaatregelen die daarbij nodig zijn.

•  Onvoorziene plannen externen: Het komt voor dat andere infra-
beheerders of klanten plannen initiëren (buitenom de plan- 
cyclus) die op een relatief korte termijn gerealiseerd worden. 
Denk hierbij aan reconstructieplannen en klantaanvragen voor 
een nieuwe of te wijzigen aansluiting.

•  Calamiteitenplan: In het calamiteitenplan is het beleid ten 
aanzien van crisismanagement beschreven inclusief onderwerpen 
zoals taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van crisis- 
managers, de crisisorganisatie, het opschalen van activiteiten 
en communicatieafspraken. In hoofdstuk 5 wordt nader  
ingegaan op het Calamiteitenplan.

•  RM-template en verbeterplan: In de risicomanagement template 
(RM-template) worden de risico’s aan de hand van het risico- 
managementproces geanalyseerd en beoordeeld en worden er 
passende maatregelen onderzocht om het risico te beheersen. 
De maatregelen worden opgenomen in het SAMP of worden per 
direct geïmplementeerd, afhankelijk van de aard en omvang van 
het risico. De bevindingen worden vastgelegd in de RM-template. 
In het verbeterplan worden maatregelen opgenomen die voort-
komen uit audits en externe ontwikkelingen waarbij de 
implementatie ervan op korte termijn plaats dient te vinden. 
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3.2.4 Hoofdprocessen
Een netbeheer heeft twee hoofdtaken. Ten eerste het transporteren 
van elektriciteit en gas naar aangeslotenen. Dit wordt gerealiseerd 
door het aanleggen, onderhouden en beheren (inclusief het op- 
lossen van storingen) van de elektriciteits- en gasnetten, aan- 
sluitingen en meetinrichtingen. Ten tweede het faciliteren van het 
functioneren van de markt waaronder het beheer van het aan- 
sluitingenregister, het verstrekken van meetdata en het toewijzen 
van volumes aan marktpartijen. Om de hoofdtaken (producten & 
diensten) voort te kunnen brengen zijn er hoofd/primaire processen 
gedefinieerd welke in het procesmodel zijn opgenomen (figuur 3.3).

De processen op dit niveau zijn afdeling overstijgend ofwel meerdere 
afdelingen hebben een rol bij het uitvoeren van deze processen.  
De verschillende hoofdprocessen zullen op de volgende pagina's  
worden toegelicht.

DO FASE

Eindgebruikers
(aangeslotenen)

Zakelijke
klanten

Overheden

Klantsegmenten Gereguleerde
assetowners

(opdrachtgevers)

Enduris

TenneT

Evides

DELTA
(kabel)

Stedin

Producten & 
Diensten

Assetmanage-
ment

Transport

Netwerken

Installaties

Aansluitingen

Beheer en 
onderhoud

Correctief
onderhoud

Marktfacilitering

Monitoring

Figuur 3.3 Procesmodel
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3.2.4.1 Risk Based Assetmanagement
Hieronder wordt het proces verstaan waarbinnen de systematische 
en gecoördineerde activiteiten vallen waarmee Enduris de fysieke 
bedrijfsmiddelen optimaal beheert, evenals de daarmee verbonden 
prestaties, risico’s en uitgaven, gedurende de levensduur met als 
doel het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Dit komt 
overeen met datgene wat in paragraaf 3.2.3 is beschreven. Output 
van het Risk Based Assetmanagementproces zijn o.a. de diverse 
assetmanagementplannen.

3.2.4.2 Bedrijfsvoering
Het proces 'Bedrijfsvoering' is gericht op het garanderen van de 
continuïteit van het transport en het bewaken en besturen van  
de netten onder alle omstandigheden. Hierbij vinden diverse  
activiteiten plaats zoals het monitoren van het netwerk om  
onderbrekingen of risico’s tijdig te onderkennen en op te lossen. 
Graafschadepreventie is hierbij een belangrijk onderdeel waarbij 
op basis van Klic-meldingen door middel van het versturen van  
‘Eis Voorzorgsmaatregelen’ aan grondroerders wordt verzocht om 
extra maatregelen te treffen om graafschades te voorkomen bij 
assets met bijzonder belang. 
Bij het werken aan de netwerken en het in beheer nemen hiervan 
vindt er intensieve samenwerking plaats met Service Providers om 
deze werkzaamheden veilig en kwalitatief goed te laten verlopen. 
Hiervoor worden o.a. de schakel- en werkplannen opgesteld. 

3.2.4.3 Aanleg en installatie
De processen ‘Aanleg en installatie’ zijn er op gericht om de  
investeringen zoals die in het MIOP staan beschreven uit te voeren. 
Dit omvat zowel de voorbereiding, het maken van deelontwerpen, 
de aanleg van nieuwe aansluitingen en netten en het uitvoeren van 
reconstructies, vervangingen en verwijderingsactiviteiten. Het werk 
omvat de hele keten van opdracht tot en met administratieve 
afhandeling. De processen ‘Aanleg & installatie’ zijn ondergebracht 
bij de Business Unit Projects van DNWG. In dit ketenproces zijn 
diverse afdelingen betrokken, zowel binnen als buiten de BU 
Projects. Daarnaast wordt aanleg & installatie op het gebied van 
hoogspanning uitgevoerd door de afdeling Hoogspanningstechniek. 

3.2.4.4 Aansluitingen
Het proces ‘Aansluitingen’ is er op gericht om in opdracht van 
klanten aansluitingen te realiseren. Dit betreft aansluitingen in het 
groot verbruik segment (GV) en klein verbruik (KV) voor elektriciteit 
en gas. Bij KV is dit inclusief de meter. Aansluitingen voor open-
bare verlichting vallen ook binnen het proces ‘Aansluitingen’. Naast 
het aanleggen van nieuwe aansluitingen worden in deze keten ook 
aansluitingen aangepast waaronder het verzwaren, verleggen en 
verwijderen. Het werk omvat de hele keten van aanvraag tot en 
met de administratieve afhandeling. In dit ketenproces zijn diverse 
afdelingen binnen DNWG betrokken zowel binnen als buiten de BU 
Aansluitingen. 

3.2.4.5 Beheer en onderhoud
Het proces 'Beheer en onderhoud' is er op gericht om de  
onderhoudsactiviteiten zoals die in het MIOP staan beschreven,  
uit te voeren. Dit omvat het inplannen en uitvoeren van inspecties, 
onderhoudswerkzaamheden en indien noodzakelijk het uitvoeren 
van herstel en/of vervangingswerkzaamheden. De bevindingen die 
voortkomen uit het beheer- en onderhoudproces worden gebruikt 
om het assetbeleid verder te verbeteren en te optimaliseren.
Het onderhouden van faciliteiten, gereedschappen en apparatuur 
is een belangrijke taak. De middelen worden door een daartoe 
gecertificeerd bedrijf periodiek gekeurd in overeenstemming met 
de daarvoor geldende normering. Ook wordt de meetapparatuur 
voor kritische metingen gekalibreerd, respectievelijk gejusteerd.  
De apparatuur wordt voorzien van een goedkeuringssticker met 
datum voor volgende kalibratie of keuring. De resultaten worden 
vastgelegd in een certificaat. Verder verlangt de netbeheerder van 
de service providers dat hun middelen waarmee werkzaamheden 
aan of in de nabijheid van de assets worden uitgevoerd ook voorzien 
zijn van geldige certificaten en markeringen op dit gebied.
 
3.2.4.6 Oplossen storingen
Het proces ‘Oplossen storingen’ is er op gericht om ongeplande 
onderbrekingen in de levering van elektriciteit en gas zo snel, 
adequaat en veilig mogelijk op te lossen. Het omvat het gehele 
proces van de storingsintake tot en met administratief afhandelen 
van de storing. In bijlage 6 is het plan voor het oplossen van 
storingen en onderbrekingen opgenomen en vormt een belangrijk 
onderdeel van het proces.

3.2.4.7 Marktfacilitering
Het proces 'Marktfacilitering' draagt zorg om conform wet- en 
regelgeving op adequate wijze switches af te handelen en  
meetdata te verwerken. Hierbij is een optimale interactie met 
andere marktpartijen cruciaal naast het accuraat verwerken van 
de bijkomende gegevens en data. Het werk omvat de hele keten 
van het registreren van switches en meetdata tot en met de  
administratieve afhandeling. Naast het vastleggen van data (zoals 
het bijwerken van het Centrale Aansluitingen Register (CAR)) 
vormt het verstrekken van data een belangrijk onderdeel ten 
behoeve van allocatie & reconciliatie en periodieke facturatie. 

3.2.4.8 Monitoring
Binnen het proces 'Monitoring' wordt op een betrouwbare en 
adequate wijze meetdata verzameld, gevalideerd en verstrekt 
conform de Meetcode. Het grootschalig aanbieden en plaatsen 
van slimme meters is een grote verandering van de wijze waarop 
dit proces wordt uitgevoerd. Het werk verschuift van het hand-
matig opnemen van meterstanden naar het periodiek automatisch 
uitlezen van meterstanden. 
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3.2.5 Evaluatie van de prestaties, risico’s en kosten
Enduris evalueert de prestaties, risico’s en kosten van de assets  
en het assetmanagementsysteem regelmatig. De frequentie 
waarmee de evaluatie plaatsvindt is afhankelijk van de aard en 
eigenschappen van het betreffende onderwerp. Ieder kwartaal 
vindt er een evaluatie plaats waarbij alle belangrijke resultaten van 
het afgelopen kwartaal worden behandeld. Eenmaal per jaar wordt 
er een zeer uitgebreide evaluatie uitgevoerd en vastgelegd in het 
document ‘Realisatie Assetmanagementbeleid’. Daarnaast wordt 
er twee maal per jaar de ‘Directiebeoordeling’ opgesteld om de  
werking en effectiviteit van het managementsysteem te evalueren. 
Naast deze geplande, periodieke evaluaties vinden er continu risico- 
analyses plaats en worden onder andere incidenten en risico’s 
geëvalueerd. Hiervoor zijn diverse processen ingericht waaronder 
het risicomanagement- en het incidenten- en ongevallenproces.  
In het vervolg van deze paragraaf worden verschillende instrumenten 
en middelen beschreven waarmee Enduris een zo volledig en juist 
beeld tracht te vormen van de prestaties, risico’s en kosten van de 
assets en het assetmanagementsysteem.

Realisatie assetmanagementbeleid
Om de voortgang van het assetmanagementbeleid te kunnen 
evalueren worden verschillende activiteiten ondernomen. Zo worden 
de assetmanagementstrategie, doelen en plannen vertaald in 
concrete, meetbare parameters ook wel kritische prestatie  
indicatoren (KPI’s) genoemd. De belangrijkste KPI’s worden  
opgenomen in een Balanced Scorecard (zie bijlage 4). Het doel van 
de Balanced Scorecard is een zo goed mogelijk beeld te krijgen van 
hoe de organisatie nu presteert en het in de nabije toekomst zal 
doen. Daarbij zijn zowel de financiële als de niet-financiële cijfers  
belangrijk om een totaalbeeld op te bouwen. Elk kwartaal worden 
de gerealiseerde KPI’s vergeleken met de gestelde norm- of streef-
waarden. Afwijkingen worden geanalyseerd en indien noodzakelijk 
worden er beheersmaatregelen getroffen. Aanvullend wordt de voort- 
gang van de projecten ter verbetering van het assetmanagement- 
systeem geëvalueerd via het ‘Dashboard Projectenportfolio’.  
Daarnaast worden in de ‘Projecten kalender’ en ‘Onderhouds- 
rapportages’ de voortgang van de investerings- en onderhouds- 
activiteiten geëvalueerd. De input wordt door de verschillende 
Service Providers maandelijks geleverd. Afwijkingen op aantallen 
(planning) en kosten worden toegelicht en daar waar nodig worden 
afspraken gemaakt over de bijsturing. De afspraken worden vast-
gelegd in een actie- en besluitenlijst, die ieder overleg wordt 
doorgenomen.

Prestatiemeting en conditiemonitoring van netten en aansluitingen
De prestaties en condities van de netten en aansluitingen worden  
op verschillende manieren gemeten en bewaakt. In hoofdstuk 4 
wordt hier uitvoerig op ingegaan. Het verzamelen, interpreteren  
en presenteren van deze informatie vindt met verschillende 
frequenties plaats, afhankelijk van het doel van de evaluatie. Elk jaar 
wordt de rapportage ‘Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in 
Nederland’ opgesteld. Het rapport is gebaseerd op de individuele 
storingsregistratie door de Nederlandse elektriciteitsnetbeheerders 
voor zowel het laag-, midden- als hoogspanningsnet. Het rapport 
geeft hiermee inzicht in de betrouwbaarheid van de elektriciteits- 
levering op nationaal niveau. Ook worden de individuele resultaten 
van de netbeheerders gepresenteerd en onderling vergeleken. 
Daarnaast wordt er een interne analyse gemaakt van de  
betrouwbaarheid van het net. Ieder kwartaal worden de belangrijkste 
betrouwbaarheidsindicatoren en aan spanningskwaliteit gerelateerde 
parameters geëvalueerd en gerapporteerd in de kwartaalrapportage. 
Hierbij worden afwijkingen ten opzichte van streefwaarden geëvalu- 
eerd en worden er trendanalyses uitgevoerd.
Conditiemonitoring van netten en aansluitingen vindt plaats door 
het uitvoeren van inspecties, metingen en testen. Nadat de 
inspectie, meting of test heeft plaatsgevonden, wordt de conditie 
van de asset bepaald en geëvalueerd (veelal aan de hand van 
kennisregels). In het assetbeleid wordt het conditieniveau gekoppeld 
aan de te nemen beheermaatregelen (via een risicoanalyse).  
De kennisregels en het assetbeleid worden periodiek geëvalueerd.

Risico’s
Het risicomanagementproces is een continu proces van risico’s in 
beeld krijgen, kwantificeren en afwegen of en welke beheersmaat-
regelen er genomen moeten worden. Dit vindt in alle fasen van de 
PDCA-cyclus plaats. Zo worden bij het vaststellen van de strategische 
doelstellingen op basis van een strategische risico analyse de risico’s 
van het niet behalen van deze doelstellingen in kaart gebracht en 
worden hierop beheersmaatregelen gedefinieerd. De belangrijkste 
risico’s worden ieder kwartaal geëvalueerd waarbij de doeltreffend-
heid van de (risico)beheersmaatregelen wordt beoordeeld. Ook 
worden wijzigingen in het risicoregister toegelicht, waaronder de 
vermelding van nieuwe en vervallen risico’s. Indien nodig worden 
er aanvullende beheersmaatregelen getroffen. De frequentie 
waarmee de overige risico’s worden geëvalueerd is afhankelijk van 
de aard van het risico. In hoofdstuk 4, 5 en 6 worden de belangrijkste 
risico’s op de gebieden van kwaliteit, capaciteit en veiligheid benoemd. 
In paragraaf 3.2.7.3 wordt nader ingegaan op het onderwerp risico-
management.

Onderzoek van storingen, incidenten en ongevallen
Binnen Enduris is een uitgebreid proces ingevoerd voor het  
onderzoeken van storingen, incidenten en ongevallen.

CHECK FASE
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Het doel van dit proces is om:
•  onderliggende gebreken te identificeren die storingen, incidenten 

en ongevallen kunnen veroorzaken of aan het optreden daarvan 
kunnen bijdragen;

•  het risiconiveau behorende bij de storing, het incident of ongeval  
te bepalen door de kans van optreden en het effect op de 
bedrijfswaarden waaronder kwaliteit, veiligheid en capaciteit 
vast te stellen. Vervolgens kunnen de juiste preventieve en/of 
corrigerende maatregelen worden geïmplementeerd om herhaling 
te voorkomen (aansluiting met risicomanagement);

• de mogelijkheden van continue verbeteren te benutten;
• de resultaten van dergelijke onderzoeken kenbaar te maken.

Storingen vormen belangrijke input bij het vaststellen van de  
prestaties en risico’s van de netten en aansluitingen. In hoofdstuk 4 
wordt nader ingegaan op de opgetreden storingen en de manier 
waarop storingen worden geregistreerd, opgelost en geanalyseerd. 
In hoofdstuk 5 komen de incidenten en ongevallen aan bod en wordt 
de manier beschreven waarop incidenten en ongevallen worden 
geregistreerd, opgelost en geanalyseerd om mogelijk lessen te 
trekken en zo herhaling in de toekomst te voorkomen. Op het gebied 
van HSE worden de leermomenten (incidenten en (bijna) ongevallen), 
uitgevoerde werkplekinspecties/bezoeken en toolboxen beschreven.

Beoordelen van naleving 
De naleving van de wettelijke en andere eisen wordt op verschillende 
niveaus en manieren binnen de organisatie beoordeeld. Op strate-
gisch en tactisch niveau wordt er gebruik gemaakt van rapportages, 

BSC’s en audits. Op operationeel niveau vinden naast het uitvoeren 
van audits ook andere activiteiten plaats om de naleving te  
beoordelen. Zo voert de afdeling 'Netcoördinatie' onder andere  
opleveringskeuringen en steekproeven uit op het gebied van  
kwaliteitscontrole van het onderhoudswerk en de veiligheid tijdens 
het uitvoeren van de werkzaamheden. De bevindingen worden in 
dashboards weergegeven en indien noodzakelijk worden er 
passende maatregelen getroffen. Daarnaast worden er werkplek- 
inspecties gehouden waarbij gecontroleerd wordt of alle relevante 
gegevens waaronder procedures, tekeningen en instructies aan- 
wezig zijn en of er gebruik wordt gemaakt van de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen en gereedschappen en of er een taak-risico- 
analyse is uitgevoerd. De resultaten van de beoordelingen worden in 
rapportages vastgelegd en indien noodzakelijk worden maatregelen 
geïdentificeerd, beoordeeld en geïmplementeerd.

Audits
Periodiek wordt de kwaliteit en ontwikkeling van het asset- 
managementsysteem inclusief de processen getoetst. Dit houdt in 
dat alle onderdelen van het systeem volgens een driejaarlijks 
auditplan aan één of meerdere audits worden onderworpen. In 
figuur 3.4 is het auditproces grafisch weergegeven. Voor interne 
(proces)audits wordt gebruik gemaakt van interne lead auditor 
capaciteit. Waar nodig wordt deze op afroep aangevuld met een 
auditor uit de eigen auditpool. Het driejaarlijkse auditplan wordt 
ieder jaar geactualiseerd in afstemming met de proceseigenaar 
en/of verantwoordelijke lijnmanagers. 

Figuur 3.4 Auditproces
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Resultaten van audits en de voortgang in het opvolgen van de 
bevindingen, worden eens per kwartaal besproken in de Stuurgroep 
Management Systeem (SMS). Deze stuurgroep wordt gevormd door 
alle managementteamleden (tevens proceseigenaren), waarbij de 
directeur voorzitter is. 

Een samenvatting van de resultaten van de audits uitgevoerd door 
certificerende instellingen in de eerste helft van 2017 is hieronder 
beschreven: 

Op 27 maart 2017 heeft KIWA een audit uitgevoerd in het kader  
van ISO 9001. Daarbij zijn diverse ‘werken’ (projecten) onderzocht. 
Er is één kritische tekortkoming geconstateerd op het gebied van 
aantoonbaarheid van contractafspraken met de klant. De aanpak 
voor de beheersmaatregel is conform de reactietijd op basis van 
'Oorzaken en Omvang' binnen twee weken aangeleverd aan KIWA. 
Nu dient Enduris aan te tonen dat de tekortkoming binnen drie 
maanden is weggewerkt. Dit zal dan vervolgens door KIWA op 
'Operationaliteit' en 'Effectiviteit' worden getoetst.

Van 29 mei t/m 1 juni 2017 heeft een belangrijke audit plaats- 
gevonden in het kader van de ‘netbeheerders norm’ NTA 8120:2014.  
Twee auditoren van KIWA hebben de organisatie onder de loep 
genomen. Vanuit strategie, beleid en doelstellingen is tot aan de 
uitvoering gekeken hoe Enduris haar assetmanagementsysteem 
heeft geregeld. Er zijn twee expertise onderwerpen aan de orde 
geweest namelijk voor Elektrisch: netwerkplanning middenspanning 
en voor Gas: de meterkast met alle toebehoren, zoals de meters,  

de huisdrukregelaars, hoofdkranen, meterbeugels, enz. De auditoren 
hebben een werkbezoek gebracht aan een meterwissel in Westdorpe 
en aan een project bij Mortiere in Middelburg. De auditoren waren 
zeer positief over de werkwijze en de ontwikkeling binnen Enduris. 
Ze waren zeer te spreken over alle medewerkers die hebben mee- 
gewerkt aan de audit. Het resultaat is dan ook verlenging van het 
certificaat. Naast alle positieve punten zijn er ook een paar  
verbetersuggesties aangedragen en zijn er drie tekortkomingen 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op het documenteren  
van rollen en functies binnen de calamiteitenorganisatie, borging 
van het up-to-date houden van storingsafhandelingstabellen  
(10 kV) en het relatief lang open staan van corrigerende maatregelen 
n.a.v. interne audits. Deze punten zijn in het derde kwartaal van 
2017 opgepakt.

Directiebeoordeling
Twee keer per jaar vindt een directiebeoordeling plaats tijdens  
de Stuurgroep management Systeem (SMS). Hierbij wordt de  
effectiviteit en maturiteit van het integrale managementsysteem 
gemeten en gerapporteerd via een zogenaamd spinnenweb.  
In figuur 3.5 is het spinnenweb inclusief de resultaten tot 2017 
weergegeven. Hierin zijn de volgende hoofdonderdelen opgenomen: 
‘Klanten’, ‘Medewerkers’, ‘Processen’ en ‘Continu verbeteren’.  
De onderwerpen die specifiek aan bod komen zijn veiligheid,  
kwaliteit, risicomanagement en informatiebeveiliging. Gezien het 
belang van goed stakeholdermanagement en communicatie 
worden deze punten vanaf 2017 ook geëvalueerd in de directie- 
beoordeling. 

Figuur 3.5 Maturiteit Integraal Managementsysteem
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In het vervolg van deze paragraaf wordt nader ingegaan op de 
resultaten over 2016 en de eerste helft van 2017. De resultaten zijn 
hierbij ondergebracht in de categorieën ‘Assetmanagementsysteem’, 
‘Kwaliteit’, ‘Veiligheid’ en ‘Capaciteit’. In bijlage 4 is de Balanced 
Scorecard over 2016 en de eerste helft van 2017 opgenomen.

Assetmanagementsysteem
•  In 2017 is het nieuwe kwaliteitsbeleid ‘Van afspreken naar  

presteren’ (van A naar P) van kracht geworden met als doel het 
verder vergroten van de effectiviteit van het managementsysteem. 
In het kader van dit nieuwe plan zijn initiatieven voortgezet om 
middels Lean Six Sigma (LSS) procesoptimalisatie en -verbetering 
professioneler op te pakken. Er is veel aandacht geweest voor 
het optimaliseren van de diverse ketenprocessen. Hierbij zijn er 
inmiddels meerdere dashboards en cockpits ontwikkeld om de 
effectiviteit en kwaliteit van deze processen te meten en te 
verbeteren. De komende periode zal hierbij extra focus worden 
gelegd op het meten van de kwaliteit van de uitvoering buiten  
en de administratieve werkzaamheden. Hiermee wordt bereikt 
dat de kwaliteit van het opgeleverde werk ‘in control’ is. 

•  Op het gebied van datakwaliteit is in 2016 redelijk goed  
gepresteerd. De volledigheid scoorde circa 1,5% beter dan de 
gestelde norm. De juistheid en volledigheid scoorden beiden 
circa 1,5% slechter dan de norm. In 2017 scoren zowel de volledig- 
heid en juistheid beter dan de gestelde norm, de actualiteit  
blijft achter met 1,5%. 

•  In 2017 is verder gewerkt aan het verder integreren van de 
onderdelen risicomanagement, privacy en informatiebeveiliging 
en HSE in het kwaliteitsmanagementsysteem.

•  In het kader van continu verbeteren zijn in de loop van 2016 en 
2017 belangrijke vorderingen geboekt bij de verdere professiona- 
lisering van risico gebaseerd assetmanagement. Daarnaast is  
de koppeling tussen risicomanagement en projectmanagement 
verbeterd.

•  In 2016 en 2017 zijn flinke stappen gezet binnen het project 
‘Ontwikkeling naar AM 2.0’. Dit project heeft tot doel om het 
functioneren van het assetmanagementsysteem binnen Enduris 
te borgen, verder te ontwikkelen, te stimuleren en te realiseren. 
Zo is er een model/stappenplan ontwikkeld waarbij een koppeling 
wordt gelegd tussen de externe ontwikkelingen en eisen en 
verwachtingen van stakeholders, het organisatiebeleid van 
Enduris, het assetmanagementbeleid, het netontwerp, het asset- 
beleid, de onderliggende investerings- en onderhoudsplannen 
en het aansturen van de serviceproviders. Met behulp van 
diverse workshops, presentaties en opdrachten is het model 
binnen de organisatie geïntroduceerd.

Kwaliteit
•  De betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk was in 2016 

zeer hoog. In zowel het HS-net alsook het MS-net scoorden alle 
betrouwbaarheidsindicatoren (jaarlijkse uitvalduur, de gemiddelde 
onderbrekingsduur en de onderbrekingsfrequentie) beter dan de 
gestelde streefwaarden. In het LS-netvlak scoorde de jaarlijkse 
uitvalduur en de onderbrekingsfrequentie iets boven de streef-
waarde. De oorzaak van de hoge onderbrekingsfrequentie is 
gelegen in het grote aantal sluimerende storingen. De gemiddelde 
onderbrekingsduur scoorde met 78 minuten t.o.v. 90 minuten 
wel beter dan de streefwaarde. Zie voor meer informatie hoofd-
stuk 4.

•  Er hebben zich geen grote storingen voorgedaan in 2016 en de 
eerste helft van 2017. 

•  Het belangrijkste risico gerelateerd aan het beheer van het  
elektriciteitsnet is graafschades. Voor 2016 was het doel 
gesteld om het aantal graafschades per Klic-melding met 5% te 
reduceren t.o.v. 2015. Dit doel is niet bereikt, het aantal is 
gestegen met 8%.

•  In 2016 voldeden 12 van de 14 uitgevoerde steekproeven op  
het gebied van de spanningskwaliteit midden-/laagspannings-
waarden aan de grenswaarden zoals vastgelegd in de Netcode. 
In de eerste helft van 2017 is het percentage dat voldeed 100%.

•  De normwaarde van de doorlooptijd van de afhandeling van 
spanningsklachten is in 2016 en de eerste helft van 2017 behaald. 

•  Het geplande onderhoud aan de assets is voor minimaal 95% 
uitgevoerd.

•  De geplande vervangingen van de assets binnen het elektrici-
teitsnet zijn gerealiseerd.

Veiligheid
•  In 2016 zijn belangrijke resultaten geboekt bij het groeien naar 

een volwassen veiligheidscultuur. Dit uit zich in het getoonde 
leiderschap bij het definiëren van maatregelen ter verbetering 
van de negen fundamenten (dan wel de goede scores te 
behouden), via het vervullen van de voorbeeldfunctie als  
leidinggevende, via het betrekken van de aannemerij bij de 
veiligheidsmiddag, tot aan het bijstellen van ontwerpprocessen. 
Dit alles om het uiteindelijke doel, trede 4 op de Hudson ladder, 
te bereiken. 

•  Op het gebied van de TRIR (Total Recordable Incident Rate) is 
met een score van 4,06 in 2016 ruimschoots onder de streef-
waarde van 6 gescoord. De score halverwege 2017 bedroeg 
1,02 t.o.v. de aangepast norm van 5. De LTIR (Lost Time Injury 
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Rate) scoorde in 2016 1,02 t.o.v. de norm van 3. De score halver-
wege 2017 bedroeg 0.

•  In 2016 zijn er tijdens veiligheidssteekproeven geen afwijkingen 
geregistreerd t.a.v. werkzaamheden aan het elektriciteitsnet.

•  In de eerste helft van 2017 hebben zich een tweetal incidenten 
voorgedaan, te weten: het knippen van een onder spanning 
staande LS-kabel en het selecteren en knippen van een verkeerde 
10 kV-kabel. Er is geen verzuim opgetreden, maar er zijn wel 
passende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

•  In december 2016 hebben een aantal specialisten een (vervolg) 
cursus gevolgd op het gebied van de BowTie methodiek. Ook is 
de BSCAT-methodiek aan de orde geweest.

•  Op 1 december 2016 is er een veiligheidsmiddag gehouden. 
Ditmaal stond de relatie met de aannemerij centraal en deze 
waren dan ook uitgenodigd aanwezig te zijn op deze middag.  
Na de centrale inleiding, waarbij o.a. uitvoerig stil werd gestaan 
bij een dodelijk ongeval bij één van de andere netwerkbedrijven, 
werd er een veiligheidsmarkt bezocht waarbij in afzonderlijke 
kraampjes werd stilgestaan bij successen m.b.t. de veiligheid 
alsook bij recent gebeurde ongevallen/incidenten. De middag 
werd afgesloten met een digitale enquête waaruit bleek dat de 
aanwezigen deze middag als bijzonder nuttig hadden ervaren.

•  In Q1 2016 zijn de functie risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) 
en het (RI&E) beleid en locatie geëvalueerd en geactualiseerd.  
De vernieuwde documenten zijn gepubliceerd in het HSE- 
portaal. 

Capaciteit
Op het gebied van capaciteit is een selectie gemaakt van belangrijke 
resultaten:

•  Sterkpunt Engelandweg 
  In 2015 waren er diverse klantaanvragen (>2 MVA) binnen 

gekomen voor de omgeving nabij de Engelandweg in Vlissingen- 
Oost. Om deze aanvragen te kunnen bedienen diende de  
capaciteit van het middenspanningsnet in deze omgeving te 
worden uitgebreid. Standaard zouden dit soort initiatieven worden 
aangesloten op het dichtstbijzijnde hoogspanningsstation, in dit 
geval Middelburg. Echter dit was om praktische redenen niet 
uitvoerbaar.

• Serooskerke (Schouwen-Duiveland), Dorpsweg, 
 uitbreiding schakelstation 
  Er zijn ongeveer 7.000 klanten aangesloten ‘achter’ het station 

in Serooskerke Dorpsweg. Door het uitbreiden van de midden-
spanningsinstallatie van dit schakelstation kan er ingeval  
van een beschadiging snel worden omgeschakeld, waardoor de 

overlast voor klanten beperkt wordt. Door realisatie van het 
project wordt de leveringszekerheid in de ‘Kop van Schouwen’ 
dus aanzienlijk verbeterd en kan er onderhoud aan de installatie 
worden uitgevoerd zonder dat de klanten er hinder van onder-
vinden. 

• Realisatie hoogspanningsverbinding Westdorpe naar Terneuzen 
  Na het verlaten van de 50 kV-Westerscheldekabels was de 

voeding van het hoofdverdeelstation nabij Terneuzen niet meer 
redundant (n-1 veilig). Door de aanleg van een nieuwe 50 kV- 
verbinding tussen hoogspanningsstation Westdorpe en  
Terneuzen-Zuid is dit risico gemitigeerd. Met de realisatie van 
deze verbinding is de betrouwbaarheid van de energievoor- 
ziening voor circa 15.000 klanten geborgd.

• Vervangen 50 kV kruising kanaal Gent-Terneuzen 
  De 50 kV-verbinding tussen Westdorpe en Cambron bestaat 

voor het grootste deel uit een bovengrondse 50 kV-lijnverbinding. 
De belastbaarheid hiervan is 35 MVA. Het eerste deel van de 
verbinding vanuit Westdorpe bestaat uit een kabelverbinding en 
kruist het kanaal Gent-Terneuzen. De belastbaarheid van deze 
kanaalkruising is beperkt tot 23 MVA. Als gevolg van belasting-
groei was het noodzakelijk om de 50 kV (95Cu)-kabels onderdoor 
het kanaal te vervangen door kabels met een grotere doorsnede. 
Dit is in 2017 gerealiseerd door het maken van een horizontaal 
gestuurde boring over een lengte van ca. 1300m. Hierdoor is de 
capaciteit voor de komende 15 tot 20 jaar geborgd.
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3.2.6 Verbetering
Continue verbetering
De laatste stap van het assetmanagementsysteem bestaat uit het 
identificeren van verbeteringen en het ontwikkelen, prioriteren en 
implementeren van verbetermaatregelen. Hiervoor zijn diverse 
processen ingericht. Het continue verbeteren van het asset- 
managementsysteem wordt geborgd door het doorlopen van de 
planningscyclus waarbij verbeteringen worden geïdentificeerd van- 
uit audits, metingen, beoordelingen en evaluaties. Het risico- 
managementproces en levenscyclusproces zijn met name gericht 
op het continu streven naar een optimum tussen de prestatie en 
conditie van de assets, risico’s en kosten. 

Om continu te kunnen verbeteren en Operational Exellence te 
bereiken, dienen er verschillende randvoorwaarden te zijn ingevuld 
en bestaan derhalve uit procesinrichting, procesbesturing,  
prestatiemanagement, procesoptimalisatie, toetsing en borging 
(figuur 3.6).

Het inrichten van de processen gebeurt door de gewenste output 
centraal te stellen en hierop de processtructuur in te richten.  
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de besturende, primaire 
en ondersteunende processen waarbij het denken en handelen 
vanuit ketenprocessen centraal staat. Door het vastleggen en 
inzichtelijk maken van taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden wordt het mogelijk om de procesprestaties te meten.  
Met behulp van prestatiemanagement worden er doelen gesteld 
en vastgelegd waarbij relevante KPI’s worden geformuleerd. 

Hierbij kunnen een drietal typen procesprestaties worden onder-
scheiden:
• betrouwbaarheid: % goed;
• effectiviteit: % tijdig;
• efficiency: % first time right.

De prestaties met betrekking tot de KPI’s worden gemonitord via 
voortgangsrapportages, Balanced Scorecards of dashboards. 
Afwijkingen ten opzichte van de gestelde normen worden onder-
zocht en maatregelen worden geëvalueerd. De mogelijkheid bestaat 
om direct in te grijpen of maatregelen via de planningscyclus in te 
regelen. 

Lean Six Sigma 
Enduris heeft gekozen voor de systematische aanpak van Lean Six 
Sigma (LSS). De expertise is in huis om processen te optimaliseren 
d.m.v. LSS verbetertrajecten. Er zijn opgeleide Blackbelts en  

Greenbelts die hiervoor ingezet kunnen worden. Naast het uitvoeren 
van verbetertrajecten is het opleiden van Greenbelts een strategie 
om het streven naar continu verbeteren te versterken en te  
verankeren binnen de gehele organisatie. In 2016 zijn de initiatieven 
voortgezet om met behulp van LSS procesoptimalisatie en proces-
verbetering professioneler op te pakken. Daarnaast zijn er diverse 
processen met behulp van LSS geoptimaliseerd waaronder het 
meldingenproces bij 'Bedrijfsvoering', het proces rondom Asset 
Informatievoorziening (AIV) en het onderhoudsproces meters GV. 
Dit heeft geleid tot beter inzicht in de procesprestaties en  
verbeteringen qua efficiency en kwaliteit. In 2016 zijn vijf kandidaten 
opgeleid en gecertificeerd als GreenBelt na het met goed gevolg 
afleggen van het theorie-examen en het uitvoeren van een  
praktijkopdracht. In 2017 is een nieuwe groep van zes kandidaten 
gecertificeerd. Hierbij zijn ook interessante en nuttige verbeter- 
trajecten uitgevoerd.

Verbetermaatregelen
De bevindingen en maatregelen volgend uit interne en externe 
audits, inspecties van toezichthouders, managementletter en risico- 
analyses worden geregistreerd in een integraal verbeterregister. 
Het tijdig en adequaat nemen van beheers- en verbetermaatregelen 
is voor Enduris een belangrijke doelstelling. Het draagt bij aan het 
beheersen van risico’s en het continu verbeteren van de werking 
van het totale managementsysteem. Op de BSC van Enduris wordt 
het tijdig realiseren van verbeteracties op of vóór de initieel geplande 
datum gemeten. Naast het werken conform afspraak wordt hiermee 
ook gestimuleerd om goed na te denken over de planning en haal-
baarheid van verbetermaatregelen. In de komende periode zal naast 
het sturen op de tijdigheid van verbetermaatregelen de focus 
liggen op het meten van de effectiviteit van verbetermaatregelen. 
Dit in navolging van de wijze waarop er op reguliere wijze validaties 
plaatsvinden van beheersmaatregelen bij risico’s om de effectiviteit 
vast te stellen. De bevindingen vanuit de genoemde evaluaties 
worden door Enduris ook als input gebruikt in de planningscyclus 
van de diverse toekomstige plannen. Op deze wijze wordt de Plan, 
Do, Check en Act-cyclus gesloten en vindt een verdere borging van 
continu verbeteren plaats.

ACT FASE
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Figuur 3.6 Operational Excellence
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Hieronder zijn de belangrijkste maatregelen die voortkomen uit  
de evaluatie van de prestaties, risico’s en kosten beschreven ter 
borging en verbetering van het assetmanagementsysteem:

BESCHRIJVING:
Enduris heeft als ambitie ‘Data in Control’. Hiermee wordt bedoeld dat alle assetdata voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen, de vastlegging en de 
ontsluiting van assetinformatie wordt verbeterd en hiermee kan worden voldaan aan de toekomstige eisen die worden gesteld aan assetinformatie. 
Het betreft hier in feite een programma dat bestaat uit de volgende projecten en changes op de assetinformatiesystemen:

• Data in Control 2018 Algemeen • Gezondheidsmeting asset componenten

• Vectoriseren (OV-)aansluitingen Elektrisch • Overige dataopschoningen/kleinere projecten

• Aanpassingen bestaande rapportages/OASI's • Beveiligingsinstellingen in Vision

• KLIC-WIN • Registratie aanbrengen verzegelingen bij meters

• Nestor 2018 • Analyse privacy en maatregelen

• IRIS Releases 2018 • Vervolgstudie aanrakingsveiligheid in het laagspanningsnet

• Business Rule Engine • Optimalisatie KBS en Risicoregister

• MOTO 2.0 Enduris, optimalisatie storingsregistratie • Energietransitie: o.a. ontwikkelen prioriteringskaarten

• Optimalisatie meterprocessen • Inrichten volwaardige KB laag in IRIS

• Adresregistratie/PAR • Uitfaseren Diasys

• Inrichting primaire meetinrichting in IRIS • SCADA voeden vanuit IRIS

• Kwaliteitsborging producten voor Enduris • Verbeteren juistheid datakwaliteit/SAAR

• Beheren en archiveren foto's voor diverse ketens • Uitfaseren perceelcode

• Opnemen plugkranen (Gas) en metalen aansluitkast (Elektrisch) in IRIS

Project ‘AIV-visie: Data in Control 2018’
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BESCHRIJVING:
Een van de doelen van AM 2.0 is om nog beter in te kunnen spelen op externe ontwikkelingen inclusief eisen en verwachtingen van stakeholders. Hoe kan 
Enduris ervoor zorgen dat het beleid dat is geformuleerd op het hoogste beleidsniveau (organisatiebeleid) zijn weg vindt richting de 
assetmanagementplannen en uiteindelijk de Service Provider? Dit betreft dus het inregelen van een goede en duidelijke ‘Line of Sight’. Deze ‘Line of Sight’ 
is	in	figuur	3.7	weergegeven.

Binnen het project AM 2.0 ligt de nadruk op het Netontwerp en het assetbeleid welke de vertaalslag vormen van de beleids- en strategie omgeving 
naar de daadwerkelijk plannen en opdrachten. Hiertoe is in 2016 en 2017 een methodiek ontwikkeld die in 2018 en verder geïmplementeerd zal worden. 
Concrete activiteiten zijn:

1.  Het ontwikkelen, vormgeven en inrichten van een (digitale) kennisomgeving 
Het ontwikkelen, vormgeven en inrichten van een kennisomgeving ten aanzien van externe ontwikkelingen. Doel is vooral om deze grote hoeveelheid aan 
kennis te organiseren en te stroomlijnen, dit toetsbaar te maken aan het huidige AM-beleid, en de uitgangspunten vast te stellen waarop dit AM-beleid zal 
gaan wijzigen. Het AM-beleid is de vertaalslag naar de ‘Techniek’’ waarin de uitgangspunten zijn beschreven voor enerzijds het netontwerp en anderzijds 
het assetbeleid (zie ook hoofdstuk 3.2.3.4) De externe ontwikkelingen zullen een weerslag hebben op dit assetbeleid. 

2.  Het verder uitwerken van het netontwerp van de diverse elektriciteitsnetten op de diverse spanningsniveaus 
De externe ontwikkelingen zoals de toename in het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen zullen ertoe bijdragen dat er een zwaardere capaciteit 
van het laagspanningsnet en –aansluitingen gevergd zal gaan worden. Naast grotere (piek)stromen kan dit ook consequenties hebben voor de 
spanningshuishouding in het laagspanningsnet. Ook kunnen stromen omkeren. Samen met grotere decentrale invoeders zoals wind- en zonneparken,  
kan dit uiteindelijk ook merkbare gevolgen hebben voor het 10kV-distributienet en 50 kV-transportnet. Diverse studies zullen gestart worden om de 
gevolgen van deze invloeden te onderzoeken en de vertaling te maken naar het netontwerp en het assetbeleid. 

3.  Het verder uitwerken van het assetbeleid van de strategische assets 
Zoals is hoofdstuk 3.2.3.4 is beschreven, zal het assetbeleid worden opgesteld aan de hand van de diverse levensfasen uit de methodiek van 
levenscyclusmanagement. Dit assetbeleid zal worden vormgegeven voor de zogenoemde strategische assets. Dit zijn assets met een primaire (ook wel 
vitale) functie in het distributie- of transportnetwerk van Enduris. Functieverlies zal leiden tot hoge kosten, een verminderde beschikbaarheid of een lager 
veiligheidsniveau van het betreffende net. Het assetbeleid zal worden uitgewerkt op het niveau van strategische assets, waarbij alle relevante levensfasen 
(zoals ontwerp, inkoopstrategie, aanleg, storingen etc.) zullen worden beschouwd en afgewogen. Voor elke relevante fase-overgang zal het beleid worden 
beschreven, waarin de asset-gerelateerde kaders voor het operationele ketenproces worden vastgelegd.

4.  Het ontwikkelen van een vergelijkings- analyse en (financieel)beslismodel 
Om de eisen binnen de verschillende levensfasen van een asset goed te kunnen afwegen, dient een vergelijkingsmodel te worden ontwikkeld. Zo kan voor 
een asset of assetgroep de juiste afweging worden gemaakt om het gebruik te continueren, modificaties uit te voeren, of dat assets worden vervangen. 
Hierbij zal zoveel als mogelijk synergie worden gezocht met het huidige methodieken met betrekking tot Risk Based Asset Management en de huidige 
financiële beslismodellen. Het ontwikkelen van een vergelijkingsanalyse en (financieel)beslismodel zal een toegevoegde waarde hebben op het 
beschouwen van alle relevante levensfasen en het vergelijken van verschillende oplossingen.

5.  Het opstellen van een informatiemodel, waaruit prestaties, condities, kosten en afwijkingen kunnen worden afgeleid 
Een afgewogen assetbeleid zal gevolgd en geëvalueerd moeten worden. Hiertoe dient een informatiemodel te worden opgesteld waaruit prestaties, 
condities, kosten en afwijkingen kunnen worden afgeleid. Hiermee kan het assetbeleid getoetst worden aan de dynamische uitgangspunten van het 
netontwerp onder invloed van externe ontwikkelingen, zoals wetgeving, de energietransitie of klimaatbestendigheid. Op basis van de juiste uitgangspunten 
en de juiste assetinformatie kan het asset-beleid worden gehandhaafd, dan wel op de juiste elementen worden bijgesteld.

Project ‘Ontwikkeling naar Asset Management 2.0’
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Figuur 3.7 Line of Sight

De belangrijkste maatregelen ter borging en verbetering van de 
kwaliteit van de elektriciteitsnetten en aansluitingen is in hoofdstuk 4 
beschreven. In hoofdstuk 5 zijn de maatregelen beschreven om de 
arbeids- alsook de procesveiligheid te borgen en te verbeteren.  

In hoofdstuk 6 zijn de maatregelen beschreven die ertoe leiden dat 
het elektriciteitsnet en de aansluitingen over voldoende capaciteit 
beschikken, zowel op de korte als op de lange termijn.
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3.2.7 Besturing 
Besturende processen zijn alle activiteiten waarmee wordt vast- 
gesteld welke doelen moeten worden bereikt en hoe deze moeten 
worden bereikt. Ze omvatten activiteiten betreffende het plannen, 
controleren, evalueren en bijsturen en worden dan ook wel  
managementprocessen genoemd. Hierbij is het van belang om 
een duidelijk relatie aan te brengen tussen het organisatiebeleid en 
de activiteiten die in het kader van assetmanagement worden 
uitgevoerd door het personeel. Dit wordt de ‘Line of Sight’ genoemd 
(figuur 3.7) en zorgt ervoor dat iedereen weet hoe hij of zij kan 
bijdragen aan het beoogde resultaat. Om de werking van het  
integraal managementsysteem en daarmee het assetmanagement- 
systeem te effectueren, zijn de volgende elementen op het gebied 
van besturing ingeregeld:

3.2.7.1 Leiderschap 
De directie bewerkstelligt dat er een adequate vertaling is van  
de missie en visie naar de strategische doelstellingen, richting 
operationele doelstellingen tot en met resultaatgerichte afspraken 
met medewerkers (RGA’s). Er worden meetbare KPI’s geformuleerd 
met bijbehorende normen zodat de prestaties worden gemeten.  
De KPI’s worden gerapporteerd in de vorm van Balanced Score-
cards (BSC).

Het inrichten van een adequate processtructuur en -besturing  
staat centraal bij het streven naar operational excellence. Dit betekent:
• processen inzichtelijk maken;
• doelen stellen (vastleggen in een Balanced Scorecard);
• prestaties meten (KPI’s);
• verbeteracties nemen;
• continu verbeteren.

Het is van belang dat het management getraind en gecoacht wordt 
om hieraan een adequate invulling te geven. Dit gebeurt middels 
opvolging van het Management Development (MD-)programma 
waaraan alle leidinggevenden in 2014 en 2015 hebben deel- 
genomen. Het doel van het MD-programma is om leidinggevenden 
blijvend te ontwikkelen en de betrokkenheid met het integrale 
managementsysteem te stimuleren. Onderwerpen die aan bod 
komen zijn:
•  Prestatiemanagement: het proces waarin sturing van de  

organisatie plaatsvindt door het systematisch vaststellen van 
beleid, dit vervolgens te vertalen naar alle organisatieniveaus en 
meetbaar te maken (tot het niveau van persoonlijk resultaat- 
gerichte afspraken) om uiteindelijk actie te kunnen ondernemen 
voor bijsturing).

•  Leiderschap(stijl): het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en 
gedrag van leidinggevenden gericht op het realiseren van het 
beleid.

•  Communicatievaardigheden: gericht op kennisoverdracht en 
beïnvloeding van houding en gedrag om het beleid te realiseren.   

Het MD-programma zal de komende jaren worden gecontinueerd 
met per thema speciale bijeenkomsten waarbij op interactieve 
wijze de 'boodschap' wordt overgebracht.

Er wordt prestatiemanagement toegepast op strategisch, tactisch 
en operationeel niveau. De directie en het managementteam heeft 
hierbij een belangrijke rol en van hen wordt voorbeeldgedrag 
verwacht. Dit betekent dat de resultaten van o.a. Balanced Score-
cards in de afdelingsoverleggen op reguliere basis worden 
besproken. Bij achterblijvende resultaten zal er een actieplan  
opgesteld en uitgevoerd worden dat tevens structureel in  
afdelingsoverleggen wordt gevolgd en indien noodzakelijk wordt 
bijgestuurd.

BESTURING
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3.2.7.2 Planningscyclus
De planningscyclus betreft het jaarlijks proces dat ervoor zorgt  
dat de strategie wordt bepaald, de diverse plannen worden op- 
gesteld en er periodiek evaluaties en verbeteracties plaatsvinden. 
De planningscyclus is op hoofdlijnen weergegeven in figuur 3.8.

In de planningscyclus zijn de belangrijkste activiteiten in de vorm van 
PDCA weergegeven. De activiteiten zijn onderling op elkaar af- 
gestemd en uitgezet in de tijd. Hierbij is het jaar verdeeld in kwartalen 
waarbij na afloop van ieder kwartaal een evaluatie plaatsvindt en er 
mogelijk verbetermaatregelen worden vastgesteld.
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Concrete producten van de planningscyclus zijn:
•  kaderbrief (context van de organisatie inclusief organisatiebeleid);
• assetmanagementbeleid;
• kwartaalrapportages inclusief onderliggende documenten;
• realisatie assetmanagementbeleid (jaarlijkse evaluatie);
• directiebeoordeling.
 
3.2.7.3 Risicomanagement
Eén van de belangrijkste besturende processen is het risico- 
managementproces. Het risicomanagementproces is het continue 
proces van risico’s in beeld krijgen, kwantificeren en afwegen of en 
welke beheersmaatregelen er genomen moeten worden. Het proces 
bestaat uit de volgende stappen:

I.  Risico-identificatie: systematisch proces van onderkenning dat 
een risico bestaat en van beschrijving van de eigenschappen 
van dat risico. Er worden tal van risicobronnen geanalyseerd om 
risico’s te identificeren. Dit betreffen o.a. opgetreden storingen, 
incidenten, ongevallen, audits, prestatiemetingen, etc. De 
geïdentificeerde risico’s worden vastgelegd en beheerd in een 
geautomatiseerd risicoregister.

II.  Risicobeoordeling: de risicobeoordeling bestaat uit het bepalen 
van de omvang van het risico en een beoordeling van de 
aanvaardbaarheid van dat risico. Het risico kan worden uit- 
gedrukt als Risico(score) = Kans(score) × Effect(score);

III.  Genereren van maatregel(en): het in kaart brengen van technische 
en/of organisatorische voorzieningen om de risico’s te 
beheersen;

IV.  Keuze maatregel(en): het bepalen van de meest geschikte 
maatregel(en) om een risico te beheersen;

V.  Implementatie maatregel(en); het proces dat ervoor zorgt dat 
de gekozen maatregelen worden geïmplementeerd;

VI.  Periodieke evaluatie en validatie: het proces waarmee de  
effectiviteit van de geïmplementeerde maatregelen worden 
beoordeeld.
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Een belangrijk onderdeel van het risicomanagementproces is de 
risicomatrix zoals weergegeven in figuur 3.9.
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< 0,0001/jr > 0,0001/jr > 0,001/jr > 0,01/jr > 0,1/jr > 1/jr >10/jr >100/jr >1000/jr

CATEGORIE VEILIGHEID KWALITEIT DUURZAAMHEID ECONOMIE IMAGO STAKEHOLDER RELATIE

Catastrofaal Meerdere doden > 10.000.000 vbm, 
marktfacilitering > 1 maand 
uitval

> 350.000 ton CO2 Schade groter dan:
€ 5.000.000

Internationale commotie,
> 30.000 KV klachten of > 
1.000 GV klachten

Actieve tegenwerking
V L M H ZH O O O O

Ernstig Ongevallen met dodelijke 
afloop of zeer ernstig letsel

1.000.000 tot 10.000.000 vbm, 
marktfacilitering 1 week tot 
1 maand uitval

35.000 tot 350.000 ton CO2 Schade van:
€ 500.000 > € 5.000.000

Nationale commotie, 
3.000-30.000 KV klachten of 
100-1.000 GV klachten

Passieve tegenwerking
V V L M H ZH O O O

Behoorlijk Ongevallen met ernstig letsel 
met verzuim

100.000 tot 1.000.000 vbm, 
marktfacilitering 24 uur tot 
1 week uitval

3.500 tot 35.000 ton CO2 Schade van:
€ 50.000 > € 500.000

Regionale commotie, 
300-3.000 KV klachten of 
10-100 GV klachten

Geen actieve steun
V V V L M H ZH O O

Middelmatig Ongevallen met lichte 
verwonding met verzuim

10.000 tot 100.000 vbm, 
marktfacilitering 4- 24 uur 
uitval

350 tot 3500 ton CO2 Schade van:
€ 5.000 > € 50.000

Lokale commotie, 30-300 KV 
klachten of 1-10 GV klachten

Verminderde actieve steun
V V V V L M H ZH O

Klein Ongevallen met gering letsel/ 
EHBO zonder verzuim

1.000 tot 10.000 vbm, 
marktfacilitering 1-4 uur uitval

35 tot 350 ton CO2 Schade van:
€ 500 > € 5.000

Niet openbare commotie, 3-30 
KV klachten of 1 GV klacht

Bespreekpunt en handhaving 
actieve steun V V V V V L M H ZH

Verwaarloosbaar Ongeval zonder letsel (hinder) 100 tot 1.000 vbm, 
marktfacilitering < 1 uur uitval

< 35 ton CO2 Schade kleiner dan:
€ 500

Interne commotie, minder dan 
3 KV klachten

Beperkte invloed, handhaving 
actieve steun V V V V V V L M H

Figuur 3.9 Risicomatrix 2017

Potentiële effect
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In de risicomatrix zijn de bedrijfswaarden opgenomen zoals die zijn 
beschreven in paragraaf 3.2.3. Op deze wijze worden risico’s onder 
andere ten aanzien van veiligheid, kwaliteit en capaciteit beoordeeld. 
De risicoscores voortkomend uit deze analyse vormen de basis om 
de omvang en aanvaardbaarheid van de risico’s te bepalen.

Met behulp van de risicomatrix wordt niet alleen de omvang van 
het risico beoordeeld, ook vormt het een hulpmiddel om de  
gegenereerde maatregelen onderling te vergelijken en te prioriteren. 
Zo wordt de impact van de beheermaatregelen op de verschillende 
bedrijfswaarden in kaart gebracht. Dit kan zowel kwantitatief als 
ook kwalitatief, afhankelijk van het soort risico.

Voor het verder uitwerken van de risico’s en het bepalen welke 
beheersmaatregelen daadwerkelijk toegepast moeten worden, 
biedt het risicobeleid een handvat:
•  Voor alle ontoelaatbare en zeer hoge risico’s worden aanvullende 

beheersmaatregelen uitgewerkt die leiden tot een risicoreductie;
•  Bij het vaststellen van beheersmaatregelen dient te worden 

gezocht naar een evenwicht tussen de risicowaardering enerzijds 
en de kosten van bestaande (en eventueel aanvullende) beheers- 
maatregelen anderzijds. De maatregelen worden vervolgens 
opgenomen in één van de assetmanagementplannen via de 
planningscyclus ofwel direct via het risicomanagementproces  
geïmplementeerd.
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Actieve tegenwerking
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Ernstig Ongevallen met dodelijke 
afloop of zeer ernstig letsel

1.000.000 tot 10.000.000 vbm, 
marktfacilitering 1 week tot 
1 maand uitval

35.000 tot 350.000 ton CO2 Schade van:
€ 500.000 > € 5.000.000

Nationale commotie, 
3.000-30.000 KV klachten of 
100-1.000 GV klachten

Passieve tegenwerking
V V L M H ZH O O O

Behoorlijk Ongevallen met ernstig letsel 
met verzuim

100.000 tot 1.000.000 vbm, 
marktfacilitering 24 uur tot 
1 week uitval

3.500 tot 35.000 ton CO2 Schade van:
€ 50.000 > € 500.000

Regionale commotie, 
300-3.000 KV klachten of 
10-100 GV klachten

Geen actieve steun
V V V L M H ZH O O

Middelmatig Ongevallen met lichte 
verwonding met verzuim

10.000 tot 100.000 vbm, 
marktfacilitering 4- 24 uur 
uitval

350 tot 3500 ton CO2 Schade van:
€ 5.000 > € 50.000

Lokale commotie, 30-300 KV 
klachten of 1-10 GV klachten

Verminderde actieve steun
V V V V L M H ZH O

Klein Ongevallen met gering letsel/ 
EHBO zonder verzuim

1.000 tot 10.000 vbm, 
marktfacilitering 1-4 uur uitval

35 tot 350 ton CO2 Schade van:
€ 500 > € 5.000

Niet openbare commotie, 3-30 
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actieve steun V V V V V L M H ZH
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Belangrijkste risico’s
In tabel 3.1 zijn de belangrijkste actuele risico’s weergegeven die 
gerelateerd zijn aan de kwaliteit, capaciteit en veiligheid van het 
elektriciteitsnet. Veel van de risico’s uit het KCD 2016-2025 maken 
deel uit van de belangrijkste risico’s met de status juli 2017. Dit is  
te verklaren door de lange levenscyclus (vaak meer dan 40 jaar) 
van de assets. In het verleden genomen beslissingen hebben hier-
door langdurige invloed op de huidige kwaliteit, capaciteit en 
veiligheid

Gedetailleerde beschrijvingen van deze risico’s zijn verspreid in dit 
KCD opgenomen. Hierbij wordt gekeken naar de effectiviteit van 
reeds geïmplementeerde maatregelen uit het vorige KCD en  
mogelijke, aanvullende maatregelen die nodig zijn om de risico’s te 
beheersen.

Tabel 3.1 Belangrijkste risico's 2018-2025

CODERING SCORE RISICO-OMSCHRIJVING PAGINA

204 H Beschadiging van assets veroorzaakt door graafwerkzaamheden met een negatief gevolg voor de betrouwbaarheid 
en (externe) veiligheid 128

118 H Hoge faalfrequentie van massamoffen (Het einde van de technische levensduur van massamoffen) 131

196 H Stations automatiseringssysteem 50 kV L-SEP Gse 92

210 H Kwaliteit van de netspanning op het overdrachtspunt voldoet niet door beïnvloeding vanuit ons elektriciteitsnet 146

212 M Falen trekopnemers 50 kV-opstijgpunten GSP-GSE 96

194 M Onterechte uitschakeling van kabelverbindingen door beveiligingen 108

207 M Onvolkomenheden in de volledigheid, actualiteit en juistheid van data 66

197 M Oplopende faalfrequentie van middenspanningsmoffen (Lovisil) 132
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3.2.7.4 Ketensturing
In 2016 en 2017 is veel aandacht besteed aan het optimaliseren 
van de ketenprocessen. Het inrichten van ketenprocesbesturing 
op de operationele hoofdprocessen is voortgezet. Dit met als doel 
om de kwaliteit van de processen te verhogen op het gebied van de 
kwaliteit van de producten (betrouwbaarheid), dienstverlening 
(effectiviteit) en kosten (efficiency). Hiervoor worden stapsgewijs 
metingen ingericht ten aanzien van de volledigheid, juistheid en 
tijdigheid van de processtappen. Door het opzetten van deze 
besturing komen de processen verder ‘in control’, zie figuur 3.10. 

 Vaststellen
PROCESMODEL

(onderdeel 
Kwaliteitsbeleid)

 Vaststellen
KETENPROCESSEN

 Beschrijven
KETENPROCESSEN

 Bepalen
KETENPROCES
eisen en KPI’s

 Realiseren
KETENPROCES

metingen

 Inrichten
KETENPROCES

besturing & overleg

Continu verbeteren

Gewenste proces
vaststellen en

implementeren

Selecteren
VERBETERTRAJECTEN

en ambitie bepalen

LSS opleidingen
verzorgen

Proces analyse en 
verbetervoorstellen

 Inbedden
KETENPROCES

besturing in de lijn

Integraal Portfolio Dashboard

Audit bevindingen Risicomanagement  

Tijd

Operational 
Excellence

Figuur 3.10 Ketensturing   
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3.2.7.5 Management van wijzigingen
Binnen Enduris worden belangrijke en significante initiatieven 
veelal uitgevoerd m.b.v. een projectstructuur. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van de Prince2-methodiek toegesneden op de scope  
en relevantie van het initiatief. Onderdeel hiervan is dat de impact 
van wijzigingen in kaart wordt gebracht. Hierbij wordt een  
risicoanalyse opgesteld om mogelijke negatieve effecten tijdig te 
onderkennen en hiervoor beheersmaatregelen op te stellen en te 
implementeren. De effectiviteit van de beheersmaatregelen wordt 
periodiek gemeten en gecommuniceerd en indien noodzakelijk 
worden er aanvullende beheersmaatregelen getroffen. Daarnaast 
worden hierbij de rollen en verantwoordelijkheden van de stake- 
holders geregeld door het inrichten van een stuurgroep, kernteam 
en werkgroepen. Onderdeel van de projectaanpak is het opstellen 
van een business transitieplan om een succesvolle implementatie 
te borgen. Het waar nodig instrueren en opleiden van relevante 
medewerkers (ook bij dienstverleners en aannemerij) is hierbij een 
belangrijk aandachtspunt. Hierbij wordt het vastleggen van nieuwe 
processen, procedures en werkinstructies geborgd. Deze zaken 
worden vastgelegd in het Kwaliteit Beheersysteem (KBS).

3.2.8 Ondersteuning
De ondersteunende processen zijn gericht op het leveren van 
mensen en middelen aan alle processen en wordt ook wel 
resourcemanagement genoemd. De algemene doelstelling van 
resourcemanagement is: ‘het tijdig, in de gewenste hoeveelheden 
en met de vereiste kwaliteit, aan alle processen ter beschikking 
stellen van mensen en middelen’. In de volgende paragrafen komen 
de belangrijkste soorten ondersteunende processen aan de orde.

3.2.8.1 Mensen competenties en bewustzijn 
Om het assetmanagementbeleid te kunnen realiseren is een multi-
disciplinaire aanpak vereist. Het bestrijkt een breed scala aan 
disciplines waaronder techniek, risicomanagement en informatie-
management. Het is dan ook noodzakelijk om over voldoende 
medewerkers met de juiste kennis, vaardigheden en gedrags- 
competenties te beschikken. Daartoe worden initiatieven ontplooid 
met het onderwijsveld, bedrijven en overheid om nu en in de 
toekomst te kunnen beschikken over voldoende en kwalitatief 
geëquipeerde medewerkers. De mogelijkheid om in- en externe 
trainingen en scholing te volgen wordt in ruime mate aan eigen 
medewerkers geboden zodat zij zicht hebben op een uitdagende 
loopbaan. Om tijdig medewerkers te werven, te ontwikkelen en te 
behouden worden methoden als strategische personeelsplanning 
(SPP), potentieel inschatting en opvolgingsplanning gehanteerd. 

Binnen de SPP worden verschillende processtappen doorlopen:

1.  Identificatie toekomstige behoefte:
  De eerste stap van de SPP behelst het in kaart brengen van de 

benodigde kwantiteit van functies en kwaliteit van de functie-
houders. Belangrijke vragen die hierbij gesteld worden zijn: 

 • De kwantiteit van de functies. (Is er meer of minder nodig?)
 •  De gewenste ‘nieuwe’ kennisgebieden/functies. (Welke kennis, 

vaardigheden en gedragscompetenties hebben we straks 
nodig? En hoe organiseren we dat? Binnen bestaande of in 
nieuwe functies?)

Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden wordt onder 
andere gebruik gemaakt van het SHL competentiemodel en het 
IAM Competences Framework (CF). Het CF beschrijft de asset- 
management taken/rollen die uitgevoerd dienen te worden en de 
daarvoor benodigde kennis en inzichten. Het bevat een set van 
generieke competenties die gelden voor organisaties en sectoren 
waar de business performance afhankelijk is van de beschikbaar-
heid, onderhoud en vernieuwing van de fysieke assets. Binnen het 
CF worden de volgende taken/ sleutelrollen geïdentificeerd: 
1. beleidsontwikkeling
2. strategieontwikkeling
3. assetmanagement planning
4. implementatie assetmanagement plannen
5. AM kennis en vaardigheden ontwikkelen
6. risicomanagement en prestatieverbetering
7. assetinformatie- en kennismanagement.

Elke taak/sleutelrol is onderverdeeld in een set van (27) werkzaam-
heden. De benodigde competenties (kennis, vaardigheden en eigen- 
schappen) om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn 
beschreven in het CF. Het CF wordt jaarlijks geactualiseerd als 
onderdeel van de ondernemingsplancyclus en opgenomen in het 
Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP). Met name op de 
onderwerpen 1 en 2 (Beleidsontwikkeling en Strategie-ontwikkeling) 
zullen acties gevraagd worden. De uitdagingen die de energie- 
transitie met zich meebrengen om te komen tot een koolstofarme 
energievoorziening vragen van netbeheerders dat gemeenten,  
als regisseurs, gevoed worden met relevante gegevens (data) om 
mee te nemen in de afweging hoe die transitie vorm dient te 
krijgen. Dit betekent dat de medewerkers van Enduris meer dan 
voorheen gaan samenwerken met stakeholders om plannen te 
ontwikkelen passend bij de omgeving. Deze plannen vormen dan 
de basis voor het assetbeleid en kunnen bijvoorbeeld aanleiding 
zijn om ontwerpcriteria aan te passen. Op korte termijn betekent 
dit ook dat medewerkers meer dan in het verleden zelf in staat 
dienen te zijn om technieken zoals ‘datamining’ en het ‘leggen van 
verbanden’ met externe data zich eigen te maken.

ONDERSTEUNING
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2.  Huidige bezetting inventariseren, GAP bepalen en maatregelen 
nemen: 

  Wanneer de toekomstige behoefte aan functies en competenties 
inzichtelijk is gemaakt, is het mogelijk om deze te toetsen aan 
de huidige bezetting. Hiermee wordt de (mogelijke) GAP bepaald 
en kunnen maatregelen worden genomen. Belangrijke vragen 
die hierbij gesteld kunnen worden zijn: 

 •  Welke personele bezetting is er nu aanwezig (zowel in fte’s 
als in kennis, kunde, vaardigheden en gedragscompetenties). 

 •  Wat is de GAP tussen het huidige personeelsbestand  
(in functies en aantallen) en de toekomstige functies? 

 •  Wat vraagt dit van medewerkers als het gaat om her- en 
bijscholing? 

 •  Welke aspecten van de cultuur ondersteunen de strategische 
uitdagingen/ontwikkelingen en welke niet en moeten we 
veranderen? 

 •  Welke andere ontwikkelingen zijn van invloed op de  
toekomstige bezetting?

Ontwikkelprogramma’s ondersteunen het op niveau brengen en 
houden van de organisatie van assetmanagement, Asset User 
(Bedrijfsvoering) als Serviceprovider(s). Te noemen zijn:
 • Management Development voor technisch middenkader;
 •  Opvolgingsplanning van zowel bedrijf kritische functies als 

medewerkers;
 • Persoonlijke Inzetbaarheid Plan en Potentieel Inschatting;
 •  Individuele ontwikkeling/demotie in kader van Duurzame 

Inzetbaarheid.

Met name dat laatste onderwerp (Duurzame Inzetbaarheid) 
verdient aandacht nu de pensioengerechtigde leeftijd in Nederland 
met de jaren stijgt. Uitgangspunt is dat medewerker en leiding- 
gevende frequent en tijdig aandacht besteden aan het inzetbaar 
houden van de medewerker voor werk. Fysieke en mentale gezond-
heid zijn daarbij onder meer onderwerp van gesprek. Een belangrijk 
doel is dat medewerkers hierdoor zelf aan het stuur gaan zitten en 
tijdig aan de slag gaan met de ontwikkeling naar een andere rol. 
Het creëert de mogelijkheid om als netbeheerder langer gebruik te 
maken van de diensten en ervaring van medewerkers en daarmee 
deels de schaarste aan goed opgeleid technisch personeel te 
ondervangen.

3.2.8.2 Wet- en regelgeving, normen en afspraken
Het is belangrijk dat de organisatie voldoet aan de op de  
organisatie van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarnaast 
zijn er specifieke voor de branche van toepassing zijn de normen en 
afspraken ten aanzien van de kwaliteit en veiligheid van producten, 
diensten en processen. Hierbij is het van belang dat de wettelijke 
eisen en afspraken tijdig worden geïdentificeerd, actueel worden 
gehouden en kenbaar worden gemaakt binnen de organisatie. 

Daarnaast dient er een mechanisme ingericht te zijn dat  
controleert of ze ook daadwerkelijk worden gehanteerd. Om dit te 
realiseren zijn diverse systemen ingericht en worden de volgende 
activiteiten verricht:

Inventarisatie, actualiteit en beschikbaarheid:
•  (Bedrijfsbrede) relevante wet- en regelgeving wordt ontsloten 

via het intranet onder het ‘Register wet- en regelgeving’.
•  De afdeling Regulering en Juridische Zaken beheert het register 

voor zover dit de specifiek op de netbeheerder van toepassing 
zijnde energiegerelateerde wet- en regelgeving betreft, danwel 
deze wet- en regelgeving afdeling overstijgend is. Wet- en regel-
geving die specifiek geldt voor één afdeling, wordt door de 
desbetreffende afdeling zelf beheerd.

•  Naast het ‘Register wet- en regelgeving’ wordt gebruik gemaakt 
van ‘NEN Connect’. Dit is een online register met daarin alle  
relevante normen en afspraken op het gebied van gas- en elek-
triciteitsnetten en aansluitingen. De normen en afspraken in 
NEN Connect zijn altijd actueel en de vervallen versies blijven 
beschikbaar. Nieuwe of geüpdatet versies worden gesignaleerd 
via een attenderingsmail.

•  Ook maakt Enduris gebruik van de ‘Arbocatalogus Netwerk- 
bedrijven’. Hierin staan afspraken die werknemers en werkgevers 
hebben gemaakt om de risico’s van de netten en aansluitingen tot 
een minimum te beperken. Via de landelijke beheerde website 
zijn ook de Bedrijfsvoering Elektrische Installaties en de Veilig-
heidsinstructie Aardgas met de bijbehorende veiligheidswerk- 
instructies bereikbaar.

•  Enduris is vertegenwoordigd in verschillende overlegorganen en 
werkgroepen (veelal onder Netbeheer Nederland) en daardoor 
bekend met ophanden zijnde ontwikkelingen ten aanzien van 
wet- en regelgeving, normen en afspraken.

•  De vertaling van relevante wet- en regelgeving, normen en 
afspraken richting processen, documenten, procedures, voor-
schriften en werkinstructies is opgenomen in het KBS dat 
bereikbaar is via intranet.

Communicatie, implementatie en borging:
•  Via de ‘Nieuwsbrief Signaleringen’ informeert de afdeling  

Regulering en Juridische Zaken de organisatie over nieuwe en 
gewijzigde relevante wet- en regelgeving. De nieuwe en gewijzigde 
normen en afspraken worden met de ‘Kwartaalrapportage 
Assetmanagement’ gecommuniceerd;

•  In het periodieke sectorreguleringsoverleg wordt de nieuwe en 
gewijzigde wet- en regelgeving besproken en worden onduidelijk- 
heden toegelicht. Van het reguleringsoverleg wordt verslag 
gemaakt dat, voor ieder toegankelijk, gepubliceerd wordt op het 
intranet. Daarnaast wordt binnen het (technisch) werkoverleg 
de nieuwe en gewijzigde normen en afspraken besproken en 
worden er acties belegd om de implementatie en borging te 
realiseren;
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•  In het het Techniek, Regulering, Financiën en Marktfaciliterings-
overleg worden ontwikkelingen gedeeld waardoor kennisuit- 
wisseling tussen de verschillende vakgebieden plaatsvindt;

•  De verantwoordelijkheid voor het conform wet- en regelgeving, 
normen en afspraken uitvoeren van de processen ligt bij de 
desbetreffende proceseigenaar. De proceseigenaar is bovendien 
verantwoordelijk voor het (laten) doorvoeren van wijzigingen in 
proces- of procedurebeschrijvingen, inclusief de implementatie  
en communicatie richting betrokken medewerkers, indien dit 
noodzakelijk is;

•  De afdeling 'Regulering en Juridische Zaken' en/of 'Kwaliteit 
Processen en Data' adviseren en ondersteunen (desgevraagd) 
bij de implementatie van de aanpassingen in de processen en 
procedures;

•  Periodiek worden alle processen onderworpen aan een interne 
audit. De toets op het toepassen van de meest actuele wet- en 
regelgeving, normen en afspraken vormt een vast onderdeel van 
de jaarplanning voor interne audits.

Op deze manier zorgt Enduris ervoor dat alle actuele en relevante 
wet- en regelgeving, normen en afspraken binnen de organisatie 
worden geïnventariseerd, gecommuniceerd, geïmplementeerd en 
geborgd.

3.2.9 Communicatie
Enduris heeft een efficiënte informatiestructuur ingericht. Deze wordt 
ingezet om het organisatiebeleid naar de stakeholders te vertalen 
en de identificatie met de organisatie te versterken. Daarnaast 
verzorgen accountengineers de (persoonlijke) relatie naar de op de 
regionale netten aangesloten grootverbruikers en/of producenten/
invoerders. Buitenom technische werkzaamheden aan aansluitingen 
en (slimme) meters worden kleinverbruikers geacht te communiceren 
via hun leverancier als eerste lijn (leveranciersmodel). Slechts indien 
die geen adequaat antwoord kunnen geven vormt het klantcontact 
van de netbeheerder de tweede communicatielijn daarbij leunend 
op specialistische kennis van medewerkers van backoffice of 
andere deskundigen.

Interne communicatie
Via diverse kanalen worden medewerkers goed en tijdig  
geïnformeerd en mede daardoor betrokken bij de organisatie- 
ontwikkelingen. De interne communicatie is zodanig ingericht  
dat deze bijdraagt aan het realiseren van het organisatiebeleid.  
Medewerkers worden via informatiebijeenkomsten, werkbesprekingen 
(overleg), toolboxen en bilaterale gesprekken tussen medewerker en 
leidinggevende betrokken en geïnformeerd (tweeweg communicatie). 
Via intranet, interne nieuwsbrieven, alerts, sms, posters en email 
worden de actualiteiten snel gedeeld mocht de mondelinge  
(telefonische) mogelijkheid tekort schieten. 

Externe communicatie
Het eerste doel van externe communicatie is het creëren van een 
positief en eenduidig beeld bij de stakeholders over Enduris. 
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van diverse middelen zoals de 
website www.enduris.nl, externe nieuwsbrieven voor omwonenden, 
bewonersbijeenkomsten, persberichten en het jaarbericht. Naast 
het informeren heeft externe communicatie een tweede doel, 
namelijk het luisteren naar de omgeving en, als publiek bedrijf, 
rekening houden met de wensen van aangeslotenen, instellingen 
en overheden binnen de kaders van de Elektriciteit- en/of Gaswet 
en de lagere regelgeving. De ontwikkelingen ten gevolge van de 
energietransitie benadrukken dat, waarbij met name gemeenten 
ondersteund zullen gaan worden bij de keuzes waarvoor zij lokaal 
de afweging gaan maken. 

Communicatie over storingen en onderbrekingen
De netbeheerder informeert aangeslotenen en andere stakeholders 
over storingen en onderbrekingen in het transport van gas en/of 
elektriciteit. Dat gebeurt via de website www.enduris.nl. Op deze 
website staat een overzicht van de actuele storingen, alsmede de 
storingshistorie. Ook is hier informatie beschikbaar over het melden 
van een storing, staan er tips wat aangeslotenen dienen te doen bij 
een storing, etc. Voor het melden van storingen is de organisatie 
24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Tijdens kantooruren krijgen 
klanten contact met het Front Office, buiten kantooruren met het 
Regionaal Centrum. Bij storingen en onderbrekingen worden waar 
nodig ook andere middelen ingezet, zoals brieven of nieuwsbrieven 
voor omwonenden. Bij grote storingen die mogelijk kunnen leiden 
tot een calamiteit, wordt er opgeschaald. Bij een calamiteit wordt 
een beleidsteam ingericht.

Noodsituaties
Ondanks het feit dat calamiteiten in de elektriciteits- en gasvoor-
ziening slechts weinig voorkomen, is het van belang om daarop 
voorbereid te zijn. Enduris beschikt over up-to-date noodplannen 
en er worden jaarlijks oefeningen georganiseerd waarin crisis- 
scenario’s worden gesimuleerd. De operatie, het MT, de woord- 
voerders en de managementwacht hebben daartoe instructies 
ontvangen en geoefend, zodat zij, indien nodig, met voldoende 
ervaring tot een de crisisorganisatie kunnen overgaan. Enduris 
communiceert actief met externe belanghebbenden over potentiële 
noodsituaties en de noodplannen.

Woordvoering
Enduris is 24 uur per dag bereikbaar voor journalisten, via één 
centraal telefoonnummer. Tijdens kantooruren krijgen journalisten 
contact met een woordvoerder van de afdeling 'Communicatie'. 
Buiten kantooruren wordt de woordvoering over storingen gedaan 
door de dienstdoende managementwacht. Bij grote storingen of 
calamiteiten is de communicatiemanager het eerste aanspreekpunt.
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Meten/evalueren
Periodiek wordt de effectiviteit van de in- en externe communicatie 
gemeten d.m.v. intern onderzoek te doen naar de tevredenheid 
over de communicatie, waarna verbeteracties worden geformuleerd 
en uitgevoerd. Extern vindt dit plaats via klanttevredenheids- 
onderzoeken. Die laatste niet alleen op het gebied van storingen en 
onderbrekingen maar met name ook gericht op de verleende 
aansluit- en transportdiensten alsmede het aanbieden van 
(slimme) meters.

Communicatiebeleid
Hoe Enduris intern en extern communiceert, is vastgelegd in  
een uitgebreid communicatiebeleid dat toegankelijk is voor alle  
medewerkers via het IMS.

3.2.10 Informatiemanagement 
Enduris beschikt over een bedrijfsmiddelenregister waarin alle 
relevantie informatie over de assets wordt beheerd.

Gegevens
Per asset worden de volgende gegevensgroepen onderkend:

Statische gegevens:
• ligging (x-y);
•  eigenschappen van de component, zoals materiaal, diameter, 

bouwjaar etc.;
•  connectiviteit (verbinding met andere componenten in het netwerk);
•  weergaven: afbeelding op de verschillende tekeningen (beheer-

kaarten, schema’s, overzichtskaarten).

Dynamische gegevens:
• onderhoudsgegevens (inspectie- en herstelgegevens);
• storingsgegevens.

Een gedetailleerd overzicht van de gegevens die per assettype 
worden vastgelegd, is te vinden in het bedrijfsdatamodel.

Applicaties
Figuur 3.11 geeft de belangrijkste applicaties weer in het landschap 
voor Asset Informatie Voorziening (AIV). De primaire applicatie  
voor de vastlegging van assetgegevens is IRIS, het geografisch 
informatiesysteem. Hierin liggen de statische gegevens van de 
netwerken vast. Een aanvullende registratie van aansluitingen is 
ondergebracht in DiaSys. Vanaf 2016 wordt gewerkt aan het 
onderbrengen van de registratie van nieuwe aansluitingen in IRIS. 
Tevens is er 2016 gestart met het overbrengen van bestaande 
registraties vanuit DiaSys naar IRIS. Hierbij zijn in 2017 de analoge 
technische aansluitschetsen Gas gedigitaliseerd en voorzien van 
x-y coördinaten (vectoriseren). In 2018 wordt een begin gemaakt met 
het vectoriseren van aansluitingen 'Elektriciteit'. De belangrijkste 
voordelen worden bereikt op het gebied van dataconsistentie, 
doordat de registratie in één systeem plaatsvindt en daarnaast de 
beschikbaarheid van de data. 
'Onderhoudsgegevens' worden geregistreerd in SAP PM en 'storingen 
in bedrijfsmiddelen' worden vanaf 2017 in IRIS geregistreerd. Naast 
de primaire registraties worden assetgegevens ontsloten in AERO, 
de datawarehouse-omgeving. AERO is een belangrijk tool voor het 
analyseren van assetgegevens, maar vervult ook een belangrijke 
rol in het bewaken van de consistentie tussen de verschillende 
registraties. Spectrum is het SCADA-systeem voor de besturing en 
bewaking van het elektriciteitsnet. Op dit moment neemt Sinaut 
nog een geïsoleerde positie in het applicatie-landschap. Op termijn 
zal het SCADA-systeem meer geïntegreerd worden in dit landschap.

* Alleen de belangrijkste applicaties zijn in deze figuur opgenomen
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Figuur 3.11 Applicatielandschap AIV
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Kwaliteit van het bedrijfsmiddelenregister
Een volledig, actueel en juist ingevuld bedrijfsmiddelenregister is 
van wezenlijk belang voor een netbeheerder. Het niet volledig,  
tijdig of onjuist verwerken van (revisie)gegevens van in bedrijf gestelde 
elektriciteits- of gasnetwerken kan leiden tot onveilige situaties voor 
zowel de omgeving, het eigen personeel, als derden die bijvoorbeeld 
betrokken zijn bij de uitvoering van graafwerkzaamheden. Daarnaast 
vormt het bedrijfsmiddelenregister een belangrijk bronsysteem 
om de taak als beheerder van alle bedrijfsmiddelen adequaat uit te 
kunnen voeren. Voorbeelden van deze taken zijn schakelhandelingen, 
het uitvoeren van analyses en het maken van netberekeningen in 
het kader van uitbreidingen in het netwerk. Na eerdere data- 
schoningsprojecten is de vulgraad van de assetgegevens op dit 
moment nagenoeg 100%. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 
vulgraad onderhevig is aan lichte wijzigingen omdat het dynamische 
systemen betreft met dagelijks vele mutaties. De juistheid scoort 
gemiddeld boven 98%. De tijdigheid (verwerking binnen 30 dagen) 
is in 2017 verder verbeterd tot gemiddeld 85% (status 05-2017).

Beheersmaatregelen en procedures ten aanzien van het bedrijfs-
middelenregister
Om de kwaliteit van het bedrijfsmiddelenregister te borgen en te 
verbeteren, lopen momenteel de volgende beheersmaatregelen en 
procedures:
•  In 2017 is een project gestart om de kwaliteit van de asset- 

registratie in IRIS systematisch te monitoren en te verbeteren. 
Het project SAAR (Systematische Analyse Asset Registratie) is 
er op gericht om middels systematische en reguliere metingen 
de datakwaliteit in IRIS te meten. Hiervoor wordt een oplossing 
gebruikt in de vorm van business rules. Hiermee kan de volledig-
heid en juistheid van de registratie van objecten en attributen 
worden vastgesteld.

•  Het programma ‘Data in Control’ is verder voortgezet. Het 
programma ‘Data in control’ betreft het definiëren en invullen van 
de toekomstvisie op het gebied van assetinformatievoorziening  
(AIV) met als doel om meer controle te krijgen over de asset-
data. Door de steeds hogere wensen en eisen voldoen de huidige 
processen en systemen hier steeds minder aan. Nieuwe initiatieven 
en projecten op het gebied van AIV worden gecoördineerd binnen 
dit programma zodat de samenhang en prioriteitsstelling binnen 
dit domein goed kan worden beheerd. Door de inrichting van een 
programmaorganisatie met een stuurgroep, coördinatieteam en 
kernteam wordt ervoor gezorgd dat de eisen die worden gesteld 
vanuit gebruikers, wet- en regelgeving en andere stakeholders 
worden behartigd. Alle initiatieven die bijdragen aan het verbeteren 

van de assetinformatievoorziening worden in dit programma  
in samenhang geagendeerd, geïnitieerd en bestuurd om de 
realisatie te laten slagen. 

•  In 2017 zijn er in totaal elf projecten in uitvoering met relevantie 
op het gebied van AIV. Deze zijn grotendeels in 2017 opgeleverd. 
Eén van de projecten betreft het optimaliseren van de storings-
registratie waarbij een digitale portal is opgeleverd. Voorheen 
werden de storingsformulier handmatig ingevuld en verwerkt.

 Andere projecten zijn o.a.:
 -   Vectoriseren aansluitingen gas, project adresregistratie, upgrade 

IRIS systeem en Nestor 2018
 -  project adresregistratie
 -  upgrade IRIS systeem
 -  Nestor 2018 

De noodzakelijke en gewenste AIV-projecten voor 2018 zijn  
geïnventariseerd en worden geïnitieerd. Hieronder vallen o.a. het 
optimaliseren van meterprocessen en meterparkbeheer en Teken-
kamer 2.0 waaronder diverse projecten vallen met als hoofddoel 
het digitaal verwerken en aanleveren van revisie ‘in het veld’.  
Daarnaast het geautomatiseerd verwerken hiervan in IRIS. Het 
registreren van assets in IRIS in planstadium is ook een onderdeel. 

Procedures voor actualiteit en compleetheid van het bedrijfs- 
middelenregister
De volgende procedures worden gehanteerd:
•  Het bewaken en bijsturen via een geautomatiseerde KPI-monitor 

die de volledigheid, actualiteit en juistheid en van het bedrijfs-
middelenregister in de gaten houdt.

•  Steekproefsgewijze, handmatige controle van de revisie van 
recentelijk afgesloten projecten door medewerkers in de  
assetinformatiesystemen. Afwijkingen worden geregistreerd, 
gerapporteerd en terug gemeld aan de tekenkamer of data- 
manager voor herstel.

•  Analyses in AERO om de volledigheid, actualiteit en juistheid 
van de data in de verschillende assetregisters en de onderlinge 
consistentie te bewaken en te corrigeren.

In tabel 3.2 is een vergelijking weergegeven van het risico op  
onvolkomenheden in volledigheid, actualiteit en juistheid van data 
ten opzichte van de vorige KCD-periode.

Door het opzetten van goede metingen, sturing en het doorvoeren 
van procesverbeteringen is een aanzienlijke verbetering bereikt in 
de kwaliteit van het reguliere proces van het registreren van  

RISICO BEDRIJFSWAARDE(N) RISICOSCORE KCD 2016 RISICOSCORE 1-7-2017 STREEFSCORE STREEFDATUM

Onvolkomenheden in volledigheid, 
actualiteit en juistheid van data

Kwaliteit en Veiligheid Middelmatig Middelmatig Laag 31-12-2018

Tabel 3.2 Afschrift risicoregister
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mutaties van assetdata. De komende periode zal de focus liggen 
op het verder verbeteren van de tijdigheid van het verwerken van 
mutaties in assetdata. Deze tijdigheid is ten opzichte van de vorige 
KCD-periode verbeterd van 84% medio 2015 naar 88% medio 2017. 
Ten opzichte van de vorige KCD-periode is de waardering van het 
risico gelijk gebleven. Wanneer de beschreven beheersmaatregelen 
geïmplementeerd zijn, is de verwachting dat het risico naar laag 
afgewaardeerd kan worden.

Informatiebeveiliging 
De digitalisering en modernisering van de infrastructuur en de 
daaraan gekoppelde toename aan bedrijfsinformatie (data) over 
deze moderne infrastructuur, veroorzaakt een steeds complexere 
en geïntegreerde architectuur. Daarnaast wordt de bedrijfsvoering 
in toenemende mate afhankelijk van de telecominfrastructuur, 
data en IT-systemen. Hierdoor nemen ook de risico’s op het digitale 
vlak toe. Verstoringen op het gebied van beschikbaarheid, integriteit 
en vertrouwelijkheid van gegevens binnen systemen kunnen leiden 
tot problemen op diverse vlakken bij de uitvoering van processen 
en werkzaamheden. Tevens dwingen de ontwikkelingen op het 
gebied van privacy zoals de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp) en haar opvolger per 25 mei 2018 Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), met strengere handhavingsmiddelen 
voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), tot het nemen van 
passende organisatorische en (technische) security maatregelen. 
Het is erg belangrijk dat informatiebeveiliging (IB) via een  
managementsysteem, dat gebruikt wordt voor het vaststellen, 
implementeren, bijhouden en continue verbeteren van IB, geborgd is. 

Enduris hanteert als norm de ‘ISO/IEC 27001 Informatietechnologie 
(IT) Beveiligingstechnieken – Managementsystemen’ voor informatie- 
beveiliging en heeft sinds 2012 de netbeheerprocessen gecertifi-
ceerd volgens deze norm. De structuur van de norm komt overeen 
met de andere binnen Enduris gehanteerde normen en afspraken 
waaronder de NTA 8120 , ISO 9001 en de P&S richtlijnen 2.0  
met de hierop afgegeven Assurance conform de audit standaard 
COS3000. 
De inpassing van de norm in het integrale managementsysteem is 
hierdoor relatief eenvoudig gerealiseerd. Er is dan ook aangesloten 
bij de bestaande governance (besturings)- structuur waarbij de 
vertegenwoordiger van het managementteam van ICT, direct 
verantwoordelijk is voor het informatiebeheerdossier. De 'information 
security officer' geeft operationeel invulling aan deze taak door het 
beheren van het ISMS (Information Security Management System). 
Het managementsysteem voor IB borgt de vertrouwelijkheid,  
de integriteit en de beschikbaarheid van informatie door een risico-
beheerproces toe te passen en geeft belanghebbenden het 
vertrouwen dat risico’s adequaat worden beheerd. Op het hoogste 
niveau wordt het veiligheidsbeleid gedefinieerd in de missie en 
visie van Enduris (onder veiligheid wordt ook IB begrepen). Hierop 
aansluitend wordt jaarlijks een IB-jaarplan opgesteld. Dit plan geeft 

invulling aan de gestelde doelen. De uitvoering van dit jaarplan 
wordt periodiek gerapporteerd in de 'Stuurgroep Management 
Systemen'. De hoofddoelstelling voor IB is: zodanige maatregelen 
treffen dat er beheersbare restrisico’s overblijven voor de organisatie 
en zijn stakeholders. Risico’s worden daarom periodiek in overleg 
met de verantwoordelijke business en ICT-afdelingen (her-)beoordeeld. 
Deze (her-)beoordelingen kunnen leiden tot nieuwe maatregelen 
die op korte of langere termijn geïmplementeerd worden. Voor de 
aanpak van risicomanagement voor informatiebeveiliging, zie het 
document “Aanpak risicoanalyse informatiebeveiliging versie 2,1”. 
[vertrouwelijke bijlage] In hoofdstuk 3 staat de risicobeoordeling en 
risicobereidheid beschreven. Bij de korte termijn maatregelen wordt 
direct actie ondernomen; de langere termijn maatregelen worden 
opgenomen in het IB-jaarplan. Risico’s kunnen op diverse manieren 
worden geïntroduceerd en ontstaan veelal door veranderingen. Om 
die reden is IB en in het bijzonder het beoordelen van de risico’s die 
gepaard gaan met wijzigingen, opgenomen in het changeproces, 
contractmutaties en projectmethodieken die gehanteerd worden 
om wijzigen te realiseren. Binnen projecten op het gebied van 
smartgrid en SCADA is IB een bijzonder belangrijk aandachtspunt 
vanwege de hoge vereisten op dit vlak. Omdat het voorkomen van 
IB-incidenten, verstoringen van de beschikbaarheid, integriteit of 
vertrouwelijkheid van informatie of informatiesystemen onmogelijk 
is, heeft Enduris voor IB-incidenten een aparte procedure opgezet. 
Deze procedure is gericht op het beperken van de impact van het 
incident op de bedrijfsvoering. Afhankelijk van de grootte van  
incidenten of verstoringen wordt een ‘root cause analysis’ uitgevoerd 
om vast te stellen wat de oorzaak was. Met behulp van deze 
analyses wil men voorkomen dat in de toekomst dergelijke  
verstoringen weer optreden. Indien zich toch een calamiteit voordoet 
is een 'Business Continuity Plan' (BCP) opgesteld om de impact 
van de calamiteit te minimaliseren. Hierin is vastgelegd hoe de 
continuïteit van de businessprocessen van Enduris wordt gewaar-
borgd en welke maatregelen genomen moeten worden. Om te 
voorkomen dat in geval van een calamiteit bij het bedrijfsvoerings-
centrum de netbesturing geen doorgang kan vinden, is voor het 
bedrijfsvoeringcentrum een uitwijklocatie opgezet. Door de geo- 
redundante uitvoering van het SCADAsysteem is de continuïteit 
gegarandeerd. Om te waarborgen dat de risico’s afdoende worden 
beheerst, controleert en evalueert Enduris periodiek de opzet, 
bestaan en werking van de informatie beveiligingsinrichting. Ter 
uitvoering van die controles is informatiebeveiliging aangesloten 
op het reeds bestaande internal audit programma van Enduris. 
Hierin worden specifieke audits gehouden op IB-onderwerpen 
zoals autorisatieprocessen en changeprocessen. Daarnaast wordt 
door de interne auditors ook bij de niet-IB-audits aandacht besteed 
aan IB-aspecten binnen de te beoordelen processen. Eens per jaar 
wordt de hele opzet van informatiebeveiliging getoetst tegen de 
NEN-ISO27001 ten behoeve van de door Enduris behaalde certificering 
voor de netbeheerdersprocessen. Ook worden periodieke security-
testen uitgevoerd om vast te stellen of, en zo ja, welke verbeteringen, 
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met de huidige stand van de techniek, er mogelijk zijn op het 
gebied van de ICT-infrastructuur. Bij de begin 2017 geüpgradede 
SCADA-systemen is de juiste werking en configuratie via pentesten 
gecontroleerd. Bevindingen uit audits worden opgenomen in het 
Verbeterregister. IB staat of valt bij het bewust handelen van de 
medewerkers van Enduris. Om te borgen dat de medewerkers op 
de hoogte zijn van de risico’s van IB en duidelijk weten wat er van 
hun verlangd wordt, besteedt Enduris continue aandacht aan 
bewustwording. Middels diverse communicatiekanalen, zoals 
intranet, nieuwskrant, enquêtes, e-mailings en werkoverleggen, 
wordt men geïnformeerd over een diversiteit aan IB onderwerpen. 
Het doel is om te borgen dat de medewerkers bewust omgaan met 
de informatie en ICT-middelen om zodoende de risico’s te beperken. 
Naast de interne stakeholders, medewerkers en management, 
zoekt Enduris ook contact met externe stakeholders. Dit gebeurt in 
sectorverband middels de diverse overlegorganen zoals onder 
andere de EnergyISAC (initiatief van NCSC, Ministerie van Veilig-
heid en Justitie), Beleidscommissie Privacy en Security Slimme 
meters en NEDU security commissie. Binnen deze commissie wordt 
vanuit diverse stakeholders informatie uitgewisseld en gedeeld. 
Door de hierboven genoemde opzet van informatiebeveiliging, de 
maatregelen, testen en audits, is Enduris in control op de informatie- 
beveiliging. Daarbij zijn er binnen Enduris tot op heden geen 
externe of interne informatiebeveiligingsincidenten ondervonden 
in of op de bedrijfsvoeringprocessen of -systemen die de trans-
portfunctie in gevaar hebben gebracht.

3.2.11 Financiën
Financieel management omvat het plannen, de regievoering,  
het organiseren en beheersen van de monetaire middelen van de 
organisatie. Om de juiste assetmanagement beslissingen te  
kunnen nemen waarbij de gehele levenscyclus van de assets in 
ogenschouw wordt genomen (levenscyclusmanagement), is het  
van belang om inzicht in de financiën te hebben. De verschillende 
kosten die zich tijdens de levensfasen van de assets voordoen 
dienen dan ook beschikbaar te zijn. Voorbeelden hiervan zijn:
• aanschafkosten;
• energiekosten;
• storingskosten;
• onderhoudskosten;
• vervangingskosten;
• ontmantelingskosten.
Het verwerken, vastleggen en beschikbaar stellen van volledige en 
betrouwbare financiële gegevens binnen de organisatie is dan ook 
van groot belang. Een belangrijke vraag die hierbij gesteld kan 
worden is welke classificaties dienen te worden gehanteerd met 
welk detailniveau. Denk hierbij aan de uitsplitsing richting netvlak, 
assetgroep, component- en onderdeelniveau. Maar ook tussen uit- 
breiding versus vervanging, kostensoorten en/of kostenplaatsen, 
constante en variabele kosten, directe en indirecte kosten.

In 2017 is er een verdere optimalisatie doorgevoerd m.b.t. het 
automatisch kunnen rapporteren van investeringskosten. 

Inkoop
Inkoop speelt een belangrijke rol bij de primaire assetmanagement 
processen. Denk hierbij aan het inkopen van materialen en 
producten waaronder stations, kabels, verbindingen en gereed-
schappen, maar ook het afnemen van diensten waaronder het 
aanleggen en onderhouden van assets. Het is van belang dat de 
benodigde materialen, producten en diensten op het juiste tijdstip en 
in de juiste hoeveelheid aanwezig zijn op de werkplek en bovendien 
veilig, betrouwbaar en betaalbaar zijn. Bij de inkoopstrategie wordt 
onderscheid gemaakt naar vier typen inkoopproducten, gebaseerd 
op de matrix van Kraljic: 

Strategische producten:
Vormen de core business van de organisatie. De producten hebben 
een hoog leveringsrisico en een hoge financiële waarde. De strategie 
is primair gericht op samenwerking met leveranciers.

Knelpunt producten:
Knelpunt producten vertegenwoordigen een relatief geringe waarde, 
maar kunnen slechts van één of enkele leveranciers worden 
betrokken. De leverancier is de dominante partij. Dit kan zich uiten 
in relatief hoge prijzen, lange levertijden en slechte service.  
De strategie is het verzekeren van de levering. De tactiek is het 
reduceren en vermijden van unieke leveranciers.

Hefboomproducten:
Hefboomproducten zijn producten die door verschillende leveranciers 
kunnen worden geleverd en relatief duur zijn. Tussen de leveranciers 
bestaat veel concurrentie, het toeleveringsrisico is daarom laag. 
De leverancier levert standaardproducten. De strategie is volledige 
benutting van het commerciële voordeel. De tactiek is de concen-
tratie van inkoopomzet, volumebundeling en zo veel mogelijk 
concurrentie.

Routineproducten:
Routine producten hebben per eenheid een geringe waarde en 
kennen genoeg alternatieven in soort en wijze van toeleveren.  
Het plaatsen van een bestelling kost vaak meer dan het uiteindelijke 
product dat besteld wordt. De nadruk bij de strategie in dit 
kwadrant ligt dus op het reduceren van de administratieve kosten 
en de logistieke complexiteit. De processen dienen zo efficiënt 
mogelijk ingericht te worden.

Het gehanteerde inkoopproces is gebaseerd op het model van  
‘van Weele’ en is weergegeven in figuur 3.12.De diverse fasen van 
het inkoopproces hangen nauw met elkaar samen en vormen 
derhalve één geïntegreerd geheel. De zes hoofdstappen van het 
inkoopproces zijn:
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1.	Specificeren 2. Selecteren 3. Contracteren 4. Bestellen 5. Managen/
Bewaken 6. Evalueren

Strategische/Tactische inkoopfunctie

Invloed op integrale kostenHoog Laag

Operationele inkoopfunctie

Figuur 3.12 Inkoopproces

1.  Specificeren: het uitzoeken welke goederen/diensten nodig zijn 
en wat de precieze eisen/wensen zijn;

2.  Selecteren: aan de hand van onderzoek wordt gekeken welke 
leverancier de beste producten tegen de beste condities levert;

3.  Contracteren: het contracteren van de juiste leverancier en tevens 
het onderhandelen over de condities;

4.  Bestellen: het daadwerkelijk bestellen van de goederen/diensten 
die nodig zijn zoals gespecificeerd in stap 1;

5.  Bewaken: het bewaken van de levering, gekeken naar beveiliging 
en controle van de goederen;

6.  Nazorg/evaluatie: zorgen dat de goederen intern op de juiste 
plek komen en worden geadministreerd. Daarnaast het gehele 
proces evalueren, archiveren en continu verbeteren.

Binnen de verdere implementatie van ‘AM 2.0’ zal met name de 
strategische en tactische inkoop aandacht krijgen. Zo zullen er 
specifieke criteria inclusief een scoringsmethodiek worden  
ontwikkeld in het kader van Lifecycle Costing/Total Cost of Ownership 
(TCO). Hierbij kan men aan de volgende criteria denken:
• kosten (aanschaf, aanleg, gebruik, onderhoud, ontmanteling);
• verwachte levensduur;
• betrouwbaarheid;
• veiligheid;
•  milieu (o.a. circulariteit grondstoffen en koolstofarme economie);
• levertijden;
• wet- en regelgeving;
• productondersteuning;
• garanties;
•  eigenschappen leverancier (zoals financiële stabiliteit, innova- 

tiviteit, MVO).

Om dit te realiseren is nauwe samenwerking benodigd tussen de 
afdelingen Assetmanagement, Inkoop, Operations en Projects.

Leverancierbeleid
Inkoop ziet er op toe dat een leverancier voor zijn omzet niet teveel 
(maximaal circa 40%) afhankelijk wordt van Enduris. Het beleid kent 
geen exclusieve voorkeursbehandeling voor lokale leveranciers. 
Voor het leveren van goederen/materialen en het uitvoeren van 
diensten zal Enduris bij voorrang zaken doen met leveranciers die 
beschikken over een geldig certificaat zoals VCA, VCU, ISO, etc. 
Daarbij zijn leveranciers verplicht om de Integriteitsverklaring te 
ondertekenen en volledig na te leven.

Componenten
Voor de inkoop van componenten streeft inkoop zoveel mogelijk 
samenwerking na met de andere netbeheerders. Daar waar Enduris 
alleen aanbesteedt, zullen zo mogelijk benchmarkgegevens van de 
andere bedrijven worden opgevraagd en deze zullen naast de 
bereikte resultaten gelegd worden.

Leveranciersbeoordeling
Om de diverse leveranciers te beoordelen wordt gebruik gemaakt 
van een tweetal beoordelingssystemen:

SAP Vendor Rating
Het doel van het 'SAP Vendor Rating Systeem' is de prestaties van de 
belangrijkste materiaalleveranciers te kunnen meten, terugkoppelen 
en deze vervolgens continu te verbeteren. De top 20 van materiaal-
leveranciers wordt minimaal één keer per jaar onderworpen aan een 
vendor rating. Deze vendor rating heeft betrekking op logistieke 
criteria (op tijd geleverd, juiste hoeveelheden, correcte verpakking).

Aannemersbeoordelingen
Alle door Inkoop ontvangen beoordelingen (aanbestede werken en 
huisaannemerswerken) worden geïnventariseerd en maandelijks 
gerapporteerd aan alle belanghebbenden. Op basis hiervan kan er 
steeds beter gestuurd worden op de kwaliteit van de aannemers. 
Denk hierbij aan de selectie van aannemers voor aanbestedingen, 
maar ook het eventueel belonen/bestraffen naar prestatie.
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Inkoopsystemen
Enduris maakt gebruik van het 'ERP systeem SAP' ter ondersteuning 
van het gehele (administratieve) inkoopproces, van 'Aanvraag tot 
Bestelling' (ATB) naar inkooporder tot en met de factuurafwikkeling. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het e-procurement platform 
Commerce–Hub voor het elektronisch uitzetten, evalueren en 
beheersen van prijs- en offertetrajecten. Bijkomende voordelen zijn 
een sterk verhoogde effectiviteit en efficiency en door de brede 
implementatie meer uniformiteit en transparantie van het inkoop-
proces.

Daarnaast wordt Commerce–Hub ook gebruikt voor aannemers-
beoordelingen en contractmanagement.

3.2.12 Facilitaire diensten
Het doel van facilitair management is het faciliteren van de bedrijfs- 
processen teneinde een bijdrage te kunnen leveren aan de  
continuïteit van de organisatie. Op strategisch niveau wordt de 
behoefte geformuleerd, op tactisch niveau wordt de ontwikkeling 
van nieuwe faciliteiten aangestuurd en op operationeel niveau 
worden de services besteld. De focus ligt de komende jaren op 
kostenoptimalisatie, het blijven voldoen aan vigerende wet- en 
regelgeving en het verduurzamen van het facilitair beleid. 
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4. KWALITEIT
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4.1 Inleiding

Kwaliteit is een breed begrip waar verschillende betekenissen aan 
kunnen worden toegekend. In de visie van de Autoriteit Consument 
en Markt (ACM) en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), die 
toezicht houden op de regionale netbeheerders, kent het begrip 
kwaliteit vier aspecten: betrouwbaarheid, productkwaliteit, veilig-
heid en kwaliteit van dienstverlening.

Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid is gerelateerd aan de prestaties en conditie van 
het elektriciteitsnet. De prestaties van het elektriciteitsnet worden 
gemeten aan de hand van indicatoren zoals het aantal elektriciteits- 
onderbrekingen in Zeeland, het aantal getroffen klanten en de tijds-
duur van onderbrekingen. Onder de conditie van het elektriciteitsnet 
wordt de toestand van de verschillende materialen en netcomponenten 
verstaan. De bewaking van de conditie geschiedt aan de hand van 
parameters zoals slijtage, vervuiling en corrosie. Er bestaat een 
relatie tussen de prestaties en de conditie van het elektriciteitsnet. 
Maar ook tussen de conditie van de assets enerzijds en de veiligheid 
van de assets anderzijds bestaat een belangrijk verband. 

Productkwaliteit
Onder productkwaliteit vallen verschillende parameters waaronder 
de spanningskwaliteit. Spanningskwaliteit is een begrip dat wordt 
gebruikt om verstoringen van de ideale sinusvormige wisselspanning 
aan te duiden. In artikel 3.2.1 van de Netcode staan de voor-
schriften met betrekking tot de verschillende aspecten van de 
spanningskwaliteit zoals de netfrequentie, langzame en snelle 
spanningsvariaties, mate van asymmetrie tussen de verschillende 
fasen en de toelaatbare harmonische vervorming.

Veiligheid
Onder veiligheid verstaat Enduris de afwezigheid van onaanvaard-
bare risico’s voor mens en milieu en kritische objecten en 
processen. Hierbij staat zowel de arbeidsveiligheid, de proces-
veiligheid en security centraal. 

Kwaliteit van dienstverlening
Naast een fysieke aansluiting op het elektriciteitsnet onderhoudt 
de netbeheerder ook relaties met de aangeslotenen. Hierbij kan 
men denken aan het tijdig uitbrengen van offertes, het realiseren 
van nieuwe aansluitingen of het aanpassen ervan, facturering en 
het behandelen van vragen of klachten. Nadere voorschriften over 
dit kwaliteitsaspect staan vermeld in paragraaf 6.2 van de Netcode.
 
Het vervolg van dit hoofdstuk gaat nader in op de eerste twee 
kwaliteitsdimensies. Het doel hiervan is niet alleen inzicht te 
krijgen in de mate van betrouwbaarheid van de elektriciteits-
levering, maar juist ook om de onderliggende factoren die de basis 
vormen van de betrouwbaarheid te kunnen analyseren en hierdoor 

de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening te kunnen optimaliseren. 
Denk hierbij aan aanpassingen in de infrastructuur, doeltreffender 
onderhoud en een betere afhandeling van storingen. Het aspect 
veiligheid komt in hoofdstuk 5 aan bod. De kwaliteit van dienst- 
verlening zal niet verder worden behandeld in het KCD.

4.2 Assetmanagementsysteem

Het optimaliseren van de betrouwbaarheid en productkwaliteit 
vindt plaats met behulp van het in hoofdstuk 3 beschreven asset-
managementsysteem. Daar zijn de volgende concrete doelen t.a.v. 
kwaliteit benoemd:
•  Enduris presteert in 2018-2020 beter dan de sectorgemiddelde 

resultaten op het gebied van betrouwbaarheid (jaarlijkse uitval-
duur) en spanningskwaliteit;

•  Eind 2018 wil Enduris uitkomen op maximaal 1 graafschade per 
50 graafmeldingen aan de elektriciteits- en gasnetten. Hiermee 
loopt Enduris in de pas met de landelijke Kabels en Leidingen 
Overleg (KLO) doelstellingen;

•  In de periode 2015-2017 is één verbruikersminuut reductie 
bereikt ten gevolge van graafschades in het middenspannings- 
net van Enduris;

Tevens zijn er in bijlage 4 specifieke prestatie-indicatoren inclusief 
normen ofwel streefwaarden beschreven t.a.v. de betrouwbaarheid 
en spanningskwaliteit van het elektriciteitsnet.
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe men de bovengenoemde 
doelen en streefwaarden wil (blijven) realiseren en welke risico’s 
hierbij dienen te worden beheerst. 

4.3 Prestaties van het elektriciteitsnet

Om te bepalen of de bovenstaande doelen en streefwaarden zullen 
worden bereikt, worden de prestaties van het elektriciteitsnet 
gemeten. Vervolgens kan worden bepaald of er maatregelen 
moeten worden genomen om de doelen en streefwaarden te 
behalen of te behouden. 
 
Bij het beschrijven van de prestaties van het elektriciteitsnet wordt 
onderscheid gemaakt tussen de volgende netvlakken:

•  Hoogspanning (HS) : 35 kV en hoger
•  Middenspanning (MS) : 1 kV tot 35 kV
•  Laagspanning (LS) : < 1 kV

Voor het vaststellen van de prestaties van de elektriciteitsnetten 
worden verschillende data geregistreerd. Eén van de belangrijkste 
betreft de storingsregistratie Nestor. Dit staat voor NEtSTOringen 
Registratie. Binnen Nestor worden storingen van de primaire en de 
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belangrijkste secundaire componenten geregistreerd. Primaire 
componenten, zoals kabels, lijnen, rails, schakelaars, transforma-
toren en hun verbindingen, zijn essentieel voor de transportdienst. 
Secundaire componenten zijn elektrische systemen die primaire 
installaties bewaken, besturen en beveiligen, zoals een beveili-
gingsrelais. In tabel 4.1 staat een overzicht van de in Nestor 
gedefinieerde netcomponenten. Ook worden geplande (voorziene) 
onderbrekingen geregistreerd. Deze onderbrekingen zijn nodig om 
bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Het doel van de registratie in Nestor is inzicht te geven in:
•  Het aantal, de duur, de oorzaken en de gevolgen van storingen in 

elektriciteitstransport- en distributienetten. Op basis van deze 
gegevens kan worden bepaald of wijzigingen c.q. aanpassingen 
in de infrastructuur, het onderhoud daarvan en het afhandelen 
van storingen wenselijk zijn;

•  Het aantal, de duur, de aanleiding en de gevolgen van geplande 
onderbrekingen (voorziene niet-beschikbaarheid) van het elek- 
triciteitstransport;

•  De betrouwbaarheid van de transportdienst voor de levering van 
elektrische energie op nationaal niveau en per netbeheerder, 
uitgedrukt in kwaliteitsindicatoren.

Tabel 4.1 Overzicht netcomponenten (Nestor)
  

LS-NETVLAK MS-NETVLAK HS-NETVLAK

Netkabel (GPLK) Kabel (papier-lood) Lijn

Netkabel (kunststof) Kabel (kunststof) Kabel

Huisaansluitkabel (GPLK) Mof (massa) Mof

Huisaansluitkabel (kunststof) Mof (kunststof) Eindsluiting

Mof (massa) Mof (olie) Rail

Mof (kunststof) Eindsluiting (massa) Vermogensschakelaar

Eindsluiting (massa) Eindsluiting (kunststof) Scheidingsschakelaar

Eindsluiting (kunststof) Eindsluiting (olie/vet) Aardingsschakelaar

Laagspanningsrek/kast Rail Transformator

(Patroon)lastscheider Vermogensschakelaar Spanningstransformator

Lijn, lijnisolator, lijnklem, paal Lastscheidingsschakelaar Stroomtransformator

Smeltveiligheid Scheidingsschakelaar Secundaire installatie

Anders, toelichten bij opmerkingen Aardingsschakelaar Overspanningsafleider

Transformator Condensatorbatterij

Smoorspoel Compensatiespoel

Secundaire installatie Blusspoel

Smeltveiligheid Anders, toelichten bij opmerkingen

Anders, toelichten bij opmerkingen
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Als een storing optreedt in een van de componenten uit tabel 4.1, 
worden verschillende gegevens, waaronder de oorzaak, vastgelegd 
om de storing te kunnen analyseren. In tabel 4.2 zijn de verschil-
lende storingsoorzaken weergegeven.

Tabel 4.2 Overzicht storingsoorzaken (Nestor)
 

LS / MS / HS

Fabrikant Beproeving (HS)

Netontwerp Overbelasting

Montage Sluimerende storing

Bediening Inwendig defect 

Beveiliging Overig van buiten af

Veroudering, slijtage etc. Onbekend, ondanks onderzoek 

Graafwerkzaamheden 
(+Hijswzh. HS) Anders, toelichten bij opmerkingen

Werking van de bodem

Vocht 

Weersinvloed

Vanuit de Nestordata worden verschillende, landelijk afgestemde, 
prestatie-indicatoren afgeleid:
• De jaarlijkse uitvalduur;
• De gemiddelde onderbrekingsduur;
• De onderbrekingsfrequentie.

Deze indicatoren worden afzonderlijk geanalyseerd voor de  
voorziene en onvoorziene onderbrekingen. In bijlage 1 staan de 
gehanteerde definities vermeld van de kwaliteitsindicatoren. 
Binnen het assetmanagementbeleid zijn streefwaarden gedefinieerd 
voor de verschillende prestatie-indicatoren. Deze streefwaarden zijn 
een vertaling van de gewenste betrouwbaarheid van het elektrici-
teitsnet zoals die door de directie is uitgesproken. Voor de jaarlijkse 
uitvalduur geldt bovendien de doelstelling om beter te presteren 
dan het landelijk gemiddelde. 
Bij de vaststelling van de streefwaarden voor de verschillende 
prestatie-indicatoren zijn het hoog-, midden- en laagspanningsnet 
apart vermeld. Dit vanwege de specifieke aspecten die elk netvlak 
met zich meebrengt.

Onvoorziene onderbrekingen
In de jaren na het vorige KCD zijn er in totaal 825 (2015) respectie-
velijk 859 (2016) onderbrekingen opgetreden in het net van 
Enduris. Het laagspanningsnet neemt met 752 (2015) respectieve-
lijk 779 (2016) het grootste deel hiervan voor zijn rekening. 
In het middenspanningsnet traden in 2015 (73) en in 2016 (80) 
onderbrekingen op. In het hoogspanningsnet traden er, zowel in 
2015 als in 2016, geen onderbrekingen op.

In het vervolg van deze paragraaf zijn de in 2015 en 2016  
gerealiseerde waarden voor de verschillende prestatie-indicatoren 
beschreven en deze worden tevens gerelateerd aan de  
gehanteerde streefwaarden. In bijlage 5 worden de gerealiseerde 
waarden vergeleken met de landelijke cijfers.
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Gerealiseerde jaarlijkse uitvalduur
De jaarlijkse uitvalduur is het aantal minuten per jaar dat een 
inwoner van Zeeland gemiddeld geen stroom heeft. In figuur 4.1 
wordt de gerealiseerde jaarlijkse uitvalduur voor onvoorziene 
onderbrekingen over de afgelopen 10 jaar weergegeven. Onder een 
onderbreking wordt verstaan: het niet beschikbaar zijn van een 
onderdeel van een net dat gepaard gaat met onderbreking van de 
transportdienst bij één of meer afnemers die tenminste vijf 
seconden duurt. Een onderbreking is onvoorzien als deze niet 
vooraf, met inachtneming van de daarvoor gestelde termijnen, bij 
de aangeslotenen bekend is gemaakt. In figuur 4.1 geeft de blauwe 
lijn de streefwaarde aan.
 
Zowel in 2015 als in 2016 scoorde de uitvalduur bij Enduris 
beneden de streefwaarde, zoals die is vermeld in het KCD 2016-
2025. Hierbij geldt hoe lager de score, hoe beter de betrouwbaarheid. 

In 2015 bleef de uitvalduur met 15,6 minuten per aangeslotene 
ruim onder de streefwaarde van 21 minuten. In 2016 was de  
prestatie zelfs nog beter met een uitvalduur van 14,6 minuten per 
aangeslotene, t.o.v. een streefwaarde van 20 minuten.
De belangrijkste variabelen die invloed hebben op de jaarlijkse 
uitvalduur zijn:
•   Ontwerp van de netten (o.a. het aantal klanten per station en de 

redundantie in netten);
•   Bedrijfsvoering van de netten (het regelen en schakelen in de 

netten);
•  Conditie van de netcomponenten (tabel 4.1);
•   Prestatie van de storingsorganisatie (vaststellen storings-

locatie, aanrijtijd, reparatietijd en schakeltijd).
•  De mate waarin de netbeheerder geconfronteerd wordt met 

(externe) risico’s zoals bijvoorbeeld graafwerkzaamheden en de 
manier waarop de netbeheerder deze risico’s beheerst.

Figuur 4.1 Gerealiseerde jaarlijkse uitvalduur voor onvoorziene  onderbrekingen
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Gerealiseerde gemiddelde onderbrekingsduur
De gemiddelde onderbrekingsduur is het gemiddeld aantal minuten 
dat een onderbreking heeft geduurd. In figuur 4.2 wordt de 
 gerealiseerde gemiddelde onderbrekingsduur voor onvoorziene 
onderbrekingen over de afgelopen 10 jaar weergegeven. De onder-
brekingsduur in het LS-net bedroeg gedurende de laatste twee jaar 
respectievelijk 72 minuten (2015) en 78 minuten (2016). In beide 
gevallen werd voldaan aan de streefwaarde van 90 minuten. Ook 
werd in 2015 en 2016 voldaan aan de streefwaarde voor de onder-
brekingsduur in het MS-net. Hiervoor was de streefwaarde gesteld 
op 60 minuten. De gerealiseerde waarde bedroeg achtereen-
volgens 58 minuten (2015) en 54 minuten (2016). In het HS-net 
vonden, zowel in 2015 als in 2016, geen onderbrekingen plaats.
 

De belangrijkste variabelen die van invloed zijn op de gemiddelde 
onderbrekingsduur zijn:
•  Ontwerp van de netten (o.a. omschakelmogelijkheden, complexi-

teit en type bediening);
•  Prestaties van de storingsorganisatie (vaststellen storings-

locatie, aanrijtijd, reparatietijd, schakeltijd)

Figuur 4.2 Gerealiseerde gemiddelde onderbrekingsduur voor onvoorziene onderbrekingen 
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Gerealiseerde onderbrekingsfrequentie
De onderbrekingsfrequentie geeft aan hoe vaak een klant per jaar 
met een onderbreking te maken heeft. Figuur 4.3 geeft voor het 
afgelopen decennium de onderbrekingsfrequentie en streefwaarde 
weer. Zowel in 2015 als in 2016 is Enduris er in geslaagd om te 
voldoen aan de streefwaarde van 0,36 onderbrekingen per aan- 
geslotene per jaar, zoals die in het KCD Elektriciteit 2016-2025 was 
vermeld. In 2015 had een klant gemiddeld 0,25 keer en in 2016 
0,24 keer met een onderbreking te maken. Daarmee werd ruim 
voldaan aan de streefwaarde. Hierbij moet worden aangetekend dat 
dit gunstig beïnvloed is door het feit dat er geen HS-onderbrekingen 
zijn opgetreden en ook omdat er in het middenspanningsnet een 
gunstige score gerealiseerd is. Wanneer het laagspanningsnet 
beschouwd wordt dan kan er geconstateerd worden dat er in 2015 
(0,078) en 2016 (0,079) minder goed gescoord is dan de streef-
waarde (0,07). 

De belangrijkste variabelen die invloed hebben op de onderbrekings-
frequentie zijn:
•  Ontwerp van de netten (o.a. aantal klanten per station en  

redundantie in netten);
•  Bedrijfsvoering netten (regelen en schakelen in de netten);
•  Conditie van de netcomponenten (tabel 4.1).

Conclusie prestaties onvoorziene onderbrekingen
Het in het voorgaande KCD gestelde doel om beter te presteren 
dan het sectorgemiddelde resultaat op het gebied van betrouw-
baarheid (jaarlijkse uitvalduur) is behaald. Daarnaast scoorde 
Enduris in 2015 en 2016 ruim onder de gestelde streefwaarden 
voor zowel de onderbrekingsduur (HS, MS en LS) en de onder-
brekingsfrequentie (HS en MS). De onderbrekingsfrequentie in het 
laagspanningsnet heeft de streefwaarde niet gehaald. Hier dient 
dan ook aandacht aan te worden besteed door het analyseren van 
de oorzaken en het treffen van passende maatregelen.

Figuur 4.3 Gerealiseerde onderbrekingsfrequentie voor onvoorziene onderbrekingen
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Toekomstige streefwaarden
Wanneer wordt gekeken naar de landelijke betrouwbaarheids- 
cijfers kan worden geconcludeerd dat deze ieder jaar (licht) verbeteren. 
Enduris wil hier niet op achter blijven en heeft dan ook de doelstelling 
om ook de komende jaren beter dan het landelijk gemiddelde te 
presteren op het gebied van de jaarlijkse uitvalduur wat ook een 
weerslag heeft op de andere indicatoren. Dit is vertaald naar de 
toekomstige streefwaarden zoals die in tabel 4.3 t/m 4.5 zijn weer-
gegeven. 

Om deze streefwaarden te behalen zullen maatregelen worden 
getroffen die verderop in het hoofdstuk staan beschreven. Daar-
naast zijn in het verleden maatregelen genomen waarvan de 
resultaten langzamerhand zichtbaar worden. Denk hierbij aan de 
uitbreiding van het aantal, vanaf het Regionaal bedrijfsvoerings- 
Centrum uitleesbare, storingsverklikkers en de verdere uitrol van 
de pilot met vermogensschakelaars voorzien van verre bediening 
in het distributienet. Hiermee wordt verwacht de oplostijd van 
middenspanningsstoringen verder te reduceren.

Tabel 4.3 Streefwaarden voor de kwaliteitsindicatoren in de periode 2018-2020 voor onvoorziene onderbrekingen

NAGESTREEFDE 
KWALITEITSINDICATOR

EENHEID HS MS LS TOTAAL

Jaarlijkse uitvalduur minuten/aansl./jaar 1 12 6 19

Gemiddelde onderbrekingsduur minuten/onderbreking 15 60 90 n.v.t

Onderbrekingsfrequentie onderbrekingen/aansl./jaar 0,07 0,22 0,07 0,36

Tabel 4.4 Streefwaarden voor de kwaliteitsindicatoren in de periode 2021-2025 voor onvoorziene onderbrekingen

NAGESTREEFDE 
KWALITEITSINDICATOR

EENHEID HS MS LS TOTAAL

Jaarlijkse uitvalduur minuten/aansl./jaar 1 11,5 5,5 18

Gemiddelde onderbrekingsduur minuten/onderbreking 15 55 90 n.v.t.

Onderbrekingsfrequentie onderbrekingen/aansl./jaar 0,07 0,21 0,06 0,34

Tabel 4.5 Streefwaarden voor de kwaliteitsindicatoren in de periode 2026-2030 voor onvoorziene onderbrekingen

NAGESTREEFDE 
KWALITEITSINDICATOR

EENHEID HS MS LS TOTAAL

Jaarlijkse uitvalduur minuten/aansl./jaar 1 11 5 17

Gemiddelde onderbrekingsduur minuten/onderbreking 15 55 90 n.v.t.

Onderbrekingsfrequentie onderbrekingen/aansl./jaar 0,07 0,2 0,06 0,33
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Voorziene onderbrekingen
Een voorziene onderbreking is een onderbreking die tijdig bij de 
aangeslotenen is aangekondigd. Een voorziene onderbreking kan 
het gevolg zijn van werkzaamheden, zoals nieuwbouw of uitbreidingen 
waarvoor het net spanningsloos gemaakt moet worden, maar ook 
voor onderhoudswerkzaamheden en het aanpassen van de trap-
stand van de transformator. Een onderbreking is ook voorzien als 
het een niet urgente reparatie betreft die binnen de gestelde 
termijn bij de aangeslotenen is aangekondigd. Vooral reparaties 
ten behoeve van de openbare verlichting vallen hieronder. In 2006 
is begonnen met de registratie van voorziene onderbrekingen. 
Vanaf circa 2008 is de registratie betrouwbaar, want in de jaren 
daarvoor was nog niet voor iedereen duidelijk welke gevallen  
geregistreerd moesten worden. In 2015 hebben zich 211 voorziene 
onderbrekingen voorgedaan, in 2016 waren dat er 225. In zes 
gevallen (2015: 5 en 2016: 1) betrof het een voorziene onder- 
breking in het middenspanningsnet, in de overige gevallen in het 
laagspanningsnet.

Gerealiseerde jaarlijkse uitvalduur met betrekking tot voorziene 
onderbrekingen
In figuur 4.4 is de gerealiseerde jaarlijkse uitvalduur ten gevolge 
van voorziene onderbrekingen weergegeven. De jaarlijkse uitval-
duur als gevolg van geplande onderbrekingen ligt de laatste jaren 
op een hoger niveau dan in de periode t/m 2011. In het jaar 2015 
bedroeg de uitvalduur 2,40 minuten/aangeslotene, in 2016 was dit 
2,62 minuten/aangeslotene. De stijging is grotendeels terug te 
voeren op de aanscherping van de regels voor het uitvoeren van 
werkzaamheden onder spanning. De opgestelde landelijke werk-
voorschriften zorgen voor uniformiteit in werken. Bij Enduris 
betekent dit dat de spanning vaker dan vroeger afgeschakeld 
wordt en dat ook de duur van de onderbreking is toegenomen. 
Verder is het lastig om conclusies te trekken omdat één en ander 
afhankelijk is van het aantal werkzaamheden waarvoor de spanning 
moet worden afgeschakeld.

Figuur 4.4 Gerealiseerde jaarlijkse uitvalduur ten gevolge van voorziene onderbrekingen
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Gerealiseerde gemiddelde onderbrekingsduur met betrekking 
tot voorziene onderbrekingen
In figuur 4.5 is te zien dat de onderbrekingsduur in het geval van 
een voorziene onderbreking minder dan 2 uur bedraagt. In 2015 
bedroeg de onderbrekingsduur 114 minuten, in 2016 was dit 111 
minuten. Dit betekent een geringe stijging t.o.v. de voorgaande 
jaren.

 

Figuur 4.5 Gerealiseerde gemiddelde onderbrekingsduur ten gevolge van voorziene onderbrekingen
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Gerealiseerde onderbrekingsfrequentie met betrekking tot 
voorziene onderbrekingen
Ook de onderbrekingsfrequentie (figuur 4.6) ligt de laatste jaren 
hoger dan in de periode t/m 2011.
De oorzaak hiervan is verklaard bij de beschrijving van de jaarlijkse 
uitvalduur. In het jaar 2015 was de onderbrekingsfrequentie 0,021, 
in 2016 was dit 0,024.
 

Conclusie prestaties voorziene onderbrekingen en toekomstige 
streefwaarden
Uit de gerealiseerde waarden gedurende de jaren 2013 en 2014 
valt af te leiden dat streefwaarden destijds op een realistische en 
juiste wijze tot stand zijn gekomen en zijn vastgelegd. Enduris 
kiest ervoor om voor de komende KCD-periode dezelfde uitgangs-
punten te hanteren en de streefwaarden ongewijzigd te laten. 
(tabel 4.6).
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Tabel 4.6 Streefwaarden voor de kwaliteitsindicatoren in de periode 2018 -2027

NAGESTREEFDE 
KWALITEITSINDICATOR EENHEID HS MS LS TOTAAL

Jaarlijkse uitvalduur minuten/aansl./jaar 0 0 3,6 3,6

Gemiddelde onderbrekingsduur minuten/onderbreking 0 0 120 120

Onderbrekingsfrequentie onderbrekingen/aansl./jaar 0 0 0,03 0,03

Figuur 4.6 Gerealiseerde onderbrekingsfrequentie ten gevolge van voorziene onderbrekingen
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Conclusie prestaties van de netten van Enduris
In deze paragraaf worden een drietal indicatoren geanalyseerd om 
een uitspraak te kunnen doen over de prestaties van de elektrici-
teitsnetten. Enduris scoorde in 2013 en 2014 ruim onder de 
nagestreefde waarden voor wat betreft de gemiddelde onder- 
brekingsduur en de jaarlijkse uitvalduur. Voor wat betreft de  
onderbrekingsfrequentie werd de streefwaarde niet gehaald. In 2014 
was er een geringe overschrijding, in 2013 was deze aanzienlijk.  
In beide gevallen werd deze veroorzaakt door kortdurende onder-
brekingen in het hoogspanningsnet. 

De schaalgrootte van de Zeeuwse netbeheerder is maatgevend 
voor het aantal onderbrekingen per jaar. Zoals valt af te leiden uit 
de resultaten over de laatste jaren, resulteert dit in een fluctuerend 
beeld van vooral de prestatie-indicatoren ‘onderbrekingsfrequentie’ 
en ‘jaarlijkse uitvalduur’. Om een statistisch betrouwbare uitspraak 

te doen over de prestaties van de netten van kleinere netbeheer-
ders moet een periode van meerdere jaren in ogenschouw worden 
genomen. Als de resultaten over een langere periode worden 
bestudeerd, kan worden geconcludeerd dat Enduris met betrek-
king tot de jaarlijkse uitvalduur beter scoort dan het landelijk 
gemiddelde. Daarbij moet ook de negatieve invloed van de lage 
bebouwingsdichtheid op de storingskans worden ingecalculeerd. 
Deze grotere storingskans manifesteert zich in een hogere onder-
brekingsfrequentie. Ondanks deze hogere onderbrekingsfrequentie 
weet Enduris de jaarlijkse uitvalduur beperkt te houden door een 
adequate afhandeling van de storingen en een daarmee samen-
hangende korte gemiddelde onderbrekingsduur. Deze goede 
storingsafhandeling is mede bereikt door de investeringen die 
gedaan zijn op het gebied van snelle foutlokalisatie en snelle 
omschakelingsmogelijkheden in het getroffen netdeel.
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Europees en wereldwijd gezien presteert het Nederlandse elektrici-
teitsnet zeer goed. Enduris scoort op zijn beurt over het algemeen 
beter dan het Nederlandse gemiddelde. Op basis hiervan kan 
worden geconcludeerd dat de prestaties van het transport- en 
distributienet in orde zijn. Wel dient er aandacht te worden besteed 
aan de onderbrekingsfrequentie van het laagspanningsnet.

Om de goede prestaties van het elektriciteitsnet van Enduris ook in 
de toekomst te kunnen garanderen, zal in de volgende paragrafen 
aandacht worden besteed aan de huidige en toekomstige wijze 
waarop de netbeheerder storingen en onderbrekingen op een 
 efficiënte en effectieve manier oplost. Een adequate storings- 
afhandeling heeft vooral invloed op de gemiddelde onderbrekings-
duur en de jaarlijkse uitvalduur. Verder zal er in paragraaf 4.5 een 
kwalitatieve weergave worden gegeven van de verschillende 
assets en componenten van het elektriciteitsnet. De kwaliteit van 
de mate rialen en componenten heeft invloed op de onderbrekings-
frequentie en de jaarlijkse uitvalduur. 
 

4.4 Netbewaking en storingsafhandeling

Onder netbewaking en storingsafhandeling wordt de manier 
verstaan waarop het elektriciteitsnet wordt bewaakt en hoe 
storingen en onderbrekingen worden opgelost. In het hoofdstuk 
‘Kwaliteit’ is duidelijk geworden dat een adequate storings-
afhandeling een positief effect heeft op de prestaties van het 
elektriciteitsnet. Dit vertaalt zich in een lagere gemiddelde onder-
brekingsduur en lagere jaarlijkse uitvalduur. Dit kan worden bereikt 
door storingen sneller te lokaliseren en op te lossen.
Binnen Enduris is de afdeling ‘Bedrijfsvoering’ verantwoordelijk 
voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening en voor het 
bewaken en besturen van het net onder alle omstandigheden.  
De volgende taken en activiteiten worden hierbij onderscheiden:
•  Bewaking van en zorgdragen voor de spanningshuishouding 

van het elektriciteitsnet;
• Maken en beoordelen van bedieningsplannen;
• Beoordelen en controleren van werkplannen;
•  Verstrekken van de opdracht c.q. toestemming tot schakelen in 

de netten;
• Aansturen van de storingsdiensten;
• In bedrijf nemen van netten en aansluitingen;
• Ontwikkeling beleid ten aanzien van het OIV-schap;
• Verzorging van het aanwijs- en sleutelbeleid conform BEI-BS;
•  Coördinatie van de jaarlijkse update van de calamiteitenplannen;
•  Organiseren van oefeningen t.b.v. ernstige storingen/
 calamiteiten;
• Het vastleggen van data t.b.v. mutaties in de netstructuur;
• Vastleggen van data t.b.v. Nestor-registratie;
• Publiceren van storingen op de website.

Netbewaking
De hoogspanningstransformatoren en de hoog- en midden-
spanningsnetten worden continu bewaakt met behulp van een 
Scada-systeem. Online data zijn beschikbaar van het spannings-
niveau, de stromen, de belasting en de netconfiguratie. Het 
regionaal bedrijfsvoeringscentrum (RC) is 365 dagen per jaar en 
24 uur per dag bemand. Bij onregelmatigheden in de netten, zoals 
de dreiging van te hoge of te lage spanning, overbelasting of 
netuitval kan direct worden ingegrepen. Ook het net van de landelijke 
netbeheerder TenneT wordt bewaakt vanwege de relatie met het 
50 kV-net en de 150 kV-transformatoren. Naast de 150 kV- en  
50 kV-componenten worden alle vermogensschakelaars in het 
middenspanningsnet (10, 20 en 30 kV) bewaakt en het merendeel 
daarvan kan op afstand worden bestuurd. Het netontwerp van de 
10 kV-netten richt zich de komende jaren op het verder automatiseren 
van ringnetten met veel verbruikers. De stations in deze ringen 
worden op afstand bestuurbaar gemaakt en gecombineerd met 
elektronische storingsverklikkers die centraal worden uitgelezen. 
Hierdoor kan bij een 10 kV-storing de locatie sneller worden geïsoleerd. 
De Zeeuwse netbeheerder tracht hiermee de duur van storingen 
nog verder te verkorten. Het bedrijfsvoeringscentrum werkt over-
eenkomstig hetgeen op grond van de BEI-BS wordt geëist, onder 
meer voor wat betreft het gebruik van bedieningsplannen bij het 
in- en uitbedrijf nemen van netcomponenten. Hiermee conformeert 
Enduris zich volledig aan de eisen die de gezamenlijke netbeheerders 
binnen Netbeheer Nederland stellen op het gebied van veilig 
werken aan transport- en distributienetten. 

Storingsafhandeling
In bijlage 6 wordt uitgebreid beschreven hoe storingen en onder-
brekingen worden opgelost en in hoofdstuk 5 wordt beschreven 
hoe er bij calamiteiten wordt gehandeld. Het functioneren van de 
storingswachtdienst wordt onder andere bewaakt door het 
 monitoren van de gemiddelde aanrijtijd en de gemiddelde onder-
brekingsduur in de balanced scorecard. Uit de registratie over 2016 
blijkt dat beide indicatoren beter scoren dan de streefwaarden.
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4.5 Prestatie en conditie van assets en 
 componenten

De door Enduris beheerde netten zijn aangelegd gedurende vele 
decennia. In deze periode zijn bovendien uitbreidingen, vervangingen 
en reconstructies in de bestaande netten aangebracht. Het resultaat 
is een mix van bedrijfsmiddelen, dat varieert qua leeftijdsopbouw, 
type en technologie. In deze paragraaf wordt ingegaan op de prestaties 
en de conditie van de verschillende assets en componenten van het 
elektriciteitsnet. Door het monitoren van de conditie van de assets 
en componenten kunnen in een vroegtijdig stadium afwijkingen 
worden geconstateerd. Door actie te nemen bij afwijkingen door 
bijvoorbeeld gerichte onderhoudswerkzaamheden uit te voeren of 
door assets en/of componenten te vervangen, kunnen storingen en 
incidenten worden voorkomen. Het doel hiervan is om de betrouw-
baarheid van het elektriciteitsnet van vandaag en in de toekomst te 
kunnen waarborgen.

In paragraaf 4.3 zijn de primaire en secundaire netcomponenten 
beschreven zoals die worden geregistreerd in Nestor. Deze net- 
componenten zijn verder gegroepeerd per netvlak:

Hoogspanning (≥ 35 kV)
• HS/MS-transformatoren;
• HS-stationsvelden;
• HS-kabels;
• HS-lijnen;
• MS-stationsvelden;
• Secundaire installaties
• Toonfrequent installaties;
• Overig.

Middenspanning (1 tot 35 kV)
• Schakel- en regelstations;
• MS-ruimten;
• MS-verbindingen.

Laagspanning (< 1 kV)
• LS-verbindingen;
• LS-kasten en regelaars.

In het vervolg van deze paragraaf worden de verschillende compo-
nenten of componentgroepen in detail besproken. Hierbij wordt 
aandacht besteed aan de verschillende levensfasen van een asset 
zoals beschreven in paragraaf 3.2.3.4. Binnen Enduris is een 
project gestart om levenscyclusmanagement verder te ontwikkelen 
en te implementeren. Zie hiervoor paragraaf 3.2.6.

De beschrijving van de componenten of componentgroepen 
bestaat uit de volgende onderdelen:

Algemene beschrijving
Hier wordt onder andere de functie en leeftijdsopbouw van de 
componenten beschreven.

Ontwerp en aanschaf
In hoofdstuk 2 zijn vele ontwikkelingen beschreven die eisen 
stellen aan de assets. Via het ontwerpproces kunnen deze eisen 
worden vertaald in eigenschappen en functies van een asset. 
 Hierbinnen kan men diverse keuzes maken ten aanzien van o.a.: 
• huidige en toekomstige functionaliteiten;
• technische levensduur;
• betrouwbaarheid/prestatieniveau;
• kosten tijdens de gehele levensduur van een asset;
• veiligheid tijdens alle levensfasen van de asset; 
• impact op het milieu tijdens de verschillende levensfasen.

Bij de aanschaf kan men tevens keuzes maken ten aanzien van o.a.:
• levertijden;
• standaardisatie;
• productondersteuning/service;
• verwachte prijsontwikkelingen;
• milieu en MVO-aspecten.

Bij de beschrijving van de componenten zullen de belangrijkste 
ontwerp eisen worden benoemd. Het algemene inkoopproces is 
beschreven in paragraaf 3.2.11.

Aanleg en in inbedrijfname
De manier waarop de assets worden aangelegd en in bedrijf 
worden genomen is van belang voor een (langdurig) betrouwbare 
werking ervan. Vanuit Enduris worden dan ook eisen en randvoor-
waarden gesteld aan de manier waarop dit plaatsvindt. Hier wordt 
dan ook nader op ingegaan.

Gebruik en onderhoud
Tijdens de gebruiksfase vindt o.a. prestatie en conditiemonitoring 
plaats. Door het meten van de prestaties van assets en compo-
nenten kan worden vastgesteld hoe deze hebben gepresteerd t.o.v. 
voorgaande jaren. Prestaties kunnen op verschillende manieren 
worden gemeten. Zo is het aantal storingen en de uitvalduur een 
maatstaf voor de prestaties van een component of component-
groep. In paragraaf 4.3 is de Nestorregistratie toegelicht zoals die 
binnen de netbeheerders wordt toegepast.

Binnen Nestor worden de oorzaken van een storing geregistreerd 
(tabel 4.2) en tevens welke component dit betrof (tabel 4.1).  
Deze oorzaak-gevolg relatie is visueel weergegeven in figuur 4.7 en 
heeft veel weg van een visgraatdiagram.
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Figuur 4.7 Oorzaak gevolg diagram

Door het analyseren van deze gegevens kunnen trends worden 
geïdentificeerd waarmee de prestaties van de componenten in de 
toekomst kunnen worden voorspeld. Naast de prestatiemeting 
vindt ook conditiemonitoring plaats. Bij conditiemonitoring worden 
verschillende parameters bewaakt die gerelateerd zijn aan de 
conditie (temperatuur, trillingen, olie-analyse, geluidsproductie, 
vervuiling, beschadiging, etc.) van de componenten of installaties. 
Belangrijke wijzigingen in de conditie kunnen een indicatie zijn 
voor het ontwikkelen van een storing. Door hier vroegtijdig op in te 
spelen, kunnen storingen worden voorkomen. Dat is een belangrijk 
onderdeel van preventief onderhoud.

Algemeen kwaliteitsniveau
Aan de hand van de resultaten van de prestatiemetingen en conditie- 
monitoring wordt een uitspraak gedaan over het algemene  
kwaliteitsniveau van de componenten of componentgroep en hoe 
dat zich door de jaren heen ontwikkelt. Op basis van het kwaliteits- 
niveau wordt bepaald of het onderhouds- en vervangingsbeleid 
moet worden aangepast om het gewenste niveau te bereiken.

Risico’s
Hier worden de (belangrijkste) risico’s beschreven die zijn gerelateerd 
aan de specifieke assets of componenten die een potentiële 
impact kunnen hebben op de bedrijfswaarden en doelstellingen.

Onderhoudsbeleid
Dit beschrijft het onderhoudsbeleid van de assets en componenten. 
Als het kwaliteitsniveau en/of de risico’s daartoe aanleiding geven, 
wordt het bestaande onderhoudsbeleid bijgesteld of wordt er over-
gegaan tot het modificeren, vervangen of verwijderen van de asset 
of component.

Modificeren
Onder modificeren wordt het aanpassen van bestaande assets 
bedoeld. Hiermee kunnen de eigenschappen en functies van een 
asset worden aangepast.

Vervangen, verwijderen en ontmantelen
Het vervangen van assets betreft het verwijderen ervan en een 
andere ervoor in de plek te installeren. Tijdens het verwijderen en 
ontmantelen van assets kunnen ongewenste situaties voor zowel 
de mens en het milieu ontstaan. Ook de impact op de security 
dient te worden bepaald. Passende maatregelen dienen dan ook te 
worden getroffen. Het meest effectief is echter om hier in de 
ontwerpfase al rekening mee te houden.

4.5.1	Hoogspanning	(≥	35	kV)
Het hoogspanningsnet van Enduris zorgt voor het transport van 
elektriciteit. Het hoogspanningsnet is op de meeste locaties 
verbonden met het bovenliggende 150 kV-transportnet van TenneT. 
Het hoogspanningsnet vormt samen met de MS-stationsvelden 
het transportnet en bestaat uit de volgende componenten:
• HS/MS-transformatoren
• HS-stationsvelden
• HS-kabels
• HS-lijnen
• MS-stationsvelden
• Toonfrequentinstallaties
• Secundaire installaties
• Overig

4.5.2 HS/MS-transformatoren
4.5.2.1 Algemene beschrijving
Enduris beheert 48 HS/MS-transformatoren die de 150 kV- of 50 
kV-spanning omzetten naar een spanningsniveau van 50 kV, 30 kV, 
20 kV en/of 10 kV. Foto 4.1 toont een 150/20 kV-transformator.

De HS/MS-transformatoren lopen in vermogen uiteen van 28 tot 
en met 120 MVA. De oudste transformator dateert uit 1963 en de 
nieuwste uit 2014. In figuur 4.8 is de leeftijdsverdeling van de HS/ 
MS-transformatoren weergegeven.

Foto 4.1 Transformator 150/20 kV

Gevolg
(Storing)
(Uitval)

(Schade)

Oorzaak 1 Oorzaak 2

Oorzaak ..Oorzaak 3
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4.5.2.2 Ontwerp en aanschaf
De ontwerpnormen voor HS/MS-transformatoren zijn beschreven 
in het document ‘Ontwerpnormen Transportnet’ van Enduris. In dit 
document zijn onder andere de systeemeisen voor nieuwe HS/
MS-transformatoren beschreven. Belangrijke systeemeisen waarbij 
tijdens het ontwerp een keuze voor gemaakt moet worden zijn:
• het vermogen van de wikkelingen;
• de configuratie van de wikkelingen;
• de spanningsniveaus;
• de kortsluitspanningen;
• het geluidsniveau;
• de energieverliezen die in de transformator optreden;
• het type olie wat in de transformator toegepast dient te worden;
• specificaties van de regelschakelaar.
Naast bovenstaande systeemeisen zijn er nog tal van andere eisen 
en ontwerpkeuzes waar aandacht aan wordt besteed.

De aanschaf van nieuwe HS/MS-transformatoren geschiedt op 
projectmatige wijze middels het traject van Europese aanbesteding. 
Voor de aan te schaffen HS/MS-transformator(en) wordt een 

programma van eisen opgesteld waaronder een gunstige prijs/
kwaliteit verhouding, het voldoen aan de vooraf opgestelde  
speci ficaties en aan de geldende IEC-normen.

4.5.2.3 Aanleg en inbedrijfname
De plaatsing en inbedrijfname van een nieuwe HS/MS-transformator 
wordt gecoördineerd door de Service Provider. Uitgangspunt is dat 
de leverancier de plaatsing en opbouw van de HS/MS-transformator 
op het hoogspanningsstation verzorgt en deze getest en gebruiks-
klaar oplevert. De opleverrapporten worden door de leverancier 
opgesteld en aan Enduris ter beschikking gesteld. Het aansluiten 
van de bekabeling en het plaatsen, instellen en testen van de  
beveiligingsapparatuur wordt eveneens verzorgd door de Service 
Provider. De assetdata wordt vastgelegd in het Enterprise Resource 
Planning (ERP)- en Geografisch Informatie Systeem (GIS) – 
systeem en de nieuw HS/MS-transformator wordt opgenomen in 
het beheer- en instandhoudingsprogramma. In tabel 4.7 zijn zowel 
de geplande als de gerealiseerde te plaatsen HS/MS transformatoren 
weergegeven.

Figuur 4.8 Leeftijdsverdeling HS/MS-transformatoren
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4.5.2.4 Gebruik en onderhoud
Prestatiemeting
In de jaren 2015 – 2016 hebben er zich geen storingen aan de HS/
MS-transformatoren voorgedaan. Indien zich een storing voordoet 
aan een HS/MS-transformator wordt de bedrijfsvoering overgenomen 
door de redundant opgestelde HS/MS-transformator. Storingen 
worden geregistreerd in het ERP-systeem. De storingsgegevens 
worden geanalyseerd en, als dat nodig is, worden corrigerende 
maatregelen getroffen in de vorm van modificaties of aanpassingen 
van het onderhouds- en vervangingsbeleid.

Conditiemonitoring
Tijdens de jaarlijkse inspecties zijn voornamelijk kleine afwijkingen 
geconstateerd. Zo was bij enkele transformatoren sprake van 
geringe olielekkage langs een van de doorvoeringen. Afhankelijk 
van de lekkage zijn hiervoor de pakkingen vervangen of de moeren 
aangedraaid. Daarnaast zijn bij enkele transformatoren gebreken 
aan het conserveringssysteem geconstateerd. Hiervoor is aan de 
betreffende transformatoren een schilderbeurt uitgevoerd of  
ingepland. Bij het onderhoud aan de regelschakelaars zijn bij 
enkele transformatoren kleine afwijkingen geconstateerd die met 
aanvullende reparaties zijn verholpen. 

Naast de vernoemde kleine afwijkingen zijn bij een tweetal trans-
formatoren grotere afwijkingen geconstateerd. Voor één van de 
transformatoren gaven de resultaten uit de olieanalyses eind 2016 
een sterke toename van opgelost gas in olie weer. Naar aanleiding 
daarvan zijn aan deze transformator nadere onderzoeken uit- 
gevoerd waarbij een probleem is geconstateerd aan de omschakelaar 
van de regelschakelaar. De transformator wordt in 2017 in de 
werkplaats van de fabrikant gereviseerd. Voor de overige trans-
formatoren geven de olieanalyses aan dat sprake is van een 

normaal verouderingsproces. De andere grotere afwijking betreft 
de staat van de koelers en het conserveringssysteem van een 
transformator. Van deze transformator bevinden de koelers zich in 
een verslechterde staat wat zich uit in diverse lekkages. De koelers 
worden medio 2017 vervangen, daarnaast wordt de transformator 
voorzien van een nieuw verfsysteem. 

Algemeen oordeel kwaliteitsniveau
Om het kwaliteitsniveau van de componenten binnen het  transport- 
 net weer te geven wordt gebruik gemaakt van vier  kwaliteitsniveaus:
• Als nieuw
• Goed
• Voldoende
• Matig

De kwaliteitsniveaus zijn in bijlage 7 nader toegelicht. 

In figuur 4.9 is de kwaliteit van de HS/MS-transformatoren weer- 
gegeven. Op basis van prestatiemetingen en de resultaten van de 
conditiemonitoring kan worden geconcludeerd dat de kwaliteit  
van de HS/MS-transformatoren over het algemeen goed is. Ten 
opzichte van het voorgaande KCD 2016-2025 is een afname zicht-
baar van het kwaliteitsniveau ‘als nieuw’. Dit is het gevolg van 
leeftijdstoename. Tevens is een beperkte afname van het kwaliteits- 
niveau ‘voldoende’ zichtbaar wat een gevolg is van uitgevoerde 
herstelwerkzaamheden aan het conserveringssysteem aan een 
transformator. Enkele transformatoren zijn als voldoende beoordeeld, 
dit betreft onder andere de transformator met de verslechterde 
koelers zoals vermeld in 4.5.2.4. Een transformator heeft het  
kwaliteitsniveau ‘matig’. Aan deze transformator is zoals vermeld 
in 4.5.2.4 een probleem geconstateerd aan de regelschakelaar 
welke in 2017 in de werkplaats van de fabrikant gerepareerd wordt.
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De resultaten van de beoordeling van het kwaliteitsniveau van de 
HS/MS-transformatoren geven geen aanleiding om het gehanteerde 
onderhouds- en vervangingsbeleid te veranderen. De bestaande 
intervallen van de verschillende inspectie- en monitoringsactiviteiten 
worden gehandhaafd. Binnen het tijdsbestek van dit KCD wordt 
vervanging van transformatoren als gevolg van een verslechterd 
kwaliteitsniveau niet verwacht. 

Risico’s
Uit de risico-identificatie en -analyse blijkt dat de bestaande 
beheersmaatregelen voldoende effectief zijn. Er hoeven dan ook 
geen aanvullende maatregelen te worden genomen. 

Onderhoudsbeleid
De onderhoudsactiviteiten en frequenties zijn op basis van de 
onderhoudsrichtlijnen van de fabrikant en het aangetroffen 
 kwaliteitsniveau opgesteld. De onderhoudsactiviteiten zijn vast-
gelegd in het ‘Onderhoudshandboek Transformatoren’ van Enduris. 
De belangrijke activiteiten bestaan uit:
•  Tweemaandelijkse inspectie: elke twee maanden vindt er een 

visuele inspectie van de HS/MS-transformatoren plaats. Tijdens 
de inspectie worden het oliepeil en de luchtdroger gecontroleerd. 
Ook vindt er een controle plaats op olielekkages en worden de 
ventilatoren functioneel getest.

•  Jaarlijkse inspectie: jaarlijks vindt er een functionele test plaats 
van de mechanische onderdelen van de transformator, zoals de 
regelschakelaar en de ventilatoren. Gebruiksduurafhankelijk 
onderhoud wordt jaarlijks gepleegd aan onder andere de lucht-
droger. Daarnaast wordt de transformatorolie jaarlijks 
bemonsterd, waarbij in een laboratorium een fysische en  
chemische analyse van de olie plaatsvindt. Deze analyse geeft 
belangrijke informatie over de toestand van de transformator. 
Als de resultaten van de olieanalyse daartoe aanleiding geven, 
wordt aanvullend onderzoek en onderhoud aan de transformator 
gepleegd.

•  Vierjaarlijkse inspectie conserveringssysteem: vrijwel alle HS/
MS-transformatoren staan buiten opgesteld. Door het maritieme 
klimaat in Zeeland is het aangebrachte verfsysteem sterk 
onderhevig aan slijtage en verliest het gemiddeld in een periode 
van 8 tot 15 jaar zijn beschermende functie. Periodiek vindt 
inspectie van het conserveringssysteem van de transformatoren 
plaats. Hierbij worden de volgende zaken getoetst aan de hand 
van vastgestelde interventiecriteria: laagdikte van het verf- 
systeem, algemeen uiterlijk, hechting conserverings systeem, 
onderroest, randdefecten en verwering. Er wordt naar gestreefd 
de onderhoudstoestand zodanig goed te houden dat slechts 

klein onderhoud noodzakelijk is. Groot onderhoud waarbij de 
volledige verflaag wordt verwijderd, zal zoveel mogelijk worden 
voorkomen. Indien de resultaten van de inspectie daartoe 
aanleiding geven, wordt correctief onderhoud aan het conser- 
veringssysteem uitgevoerd. Als er geen noodzaak is tot onderhoud 
aan het conserveringssysteem wordt op basis van de inspectie-
resultaten de nieuwe inspectiedatum bepaald. Gemiddeld vindt 
elke vier jaar een inspectie aan het conserveringssysteem 
plaats.

•  Vijfjaarlijkse inspectie en onderhoud van de regelschakelaar: 
eens per vijf jaar of na circa 70.000 schakelingen wordt groot 
onderhoud aan de regelschakelaar van de spanningsregeling 
uitgevoerd. De regelschakelaar wordt dan grondig geïnspecteerd, 
gemodificeerd en de olie wordt vervangen. Sinds 2009 worden 
op nieuwe transformatoren alleen nog regelschakelaars met 
zogenaamde vacuümschakelaars toegepast. Op deze onder-
houdsvrije schakelaars is het vijf jaarlijks groot onderhoud niet 
van toepassing.

 
4.5.2.5	Modificeren
Een voorbeeld van een modificatie aan een HS/MS-transformator 
is het aanbrengen van aanblaaskoeling. Hiermee kan de capaciteit 
van een bestaande transformator worden vergroot. De bestaande 
transformator kan dan zwaarder belast worden. Hierdoor kan een 
investering in een nieuwe transformator voorkomen of uitgesteld 
worden. Als er door het aanbrengen van aanblaaskoeling onvol-
doende extra transformatorcapaciteit beschikbaar komt, kan het 
noodzakelijk zijn om een nieuwe extra transformator aan te 
schaffen of een bestaande transformator te vervangen door een 
exemplaar met een grotere capaciteit. Begin 2017 is een transfor-
mator voorzien van aanblaaskoeling waardoor de capaciteit met 
circa 15% is toegenomen.

4.5.2.6 Vervangen, verwijderen en ontmantelen
De transformator wordt vervangen wanneer de betrouwbaarheid 
niet langer aan de gewenste eisen voldoet. Daarnaast kan een 
vervanging worden uitgevoerd om een capaciteitsknelpunt op te 
lossen. De bestaande transformator wordt dan vervangen door 
een transformator met een groter vermogen. Voor de komende 
jaren staat de vervanging van een tweetal transformator als gevolg 
van een capaciteitsknelpunt op de planning. Het gaat hierbij om 
twee oude transformatoren uit de jaren ‘60 van de vorige eeuw. 
Een nadere omschrijving is opgenomen in hoofdstuk 6.5.2.

In tabel 4.7 zijn de geprognosticeerde en gerealiseerde uitbreidingen 
en vervangingen voor de HS/MS-transformatoren weergegeven. 
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Tabel 4.7 Plan versus realisatie 2016-2020

HS/MS-transformatoren

PLAN                REALISATIE PLAN

2016 2017 2016 2017 (t/m 30 juni) 2018 2019 2020

Uitbreiding 0 0 0 0 0 2 0

Vervanging 0 0 0 0 0 0 2

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de realisatiecijfers voor 2016 
en 2017 overeenkomen met de in het vorige KCD beschreven plan-
cijfers. 

Aan het eind van de levensduur worden de HS/MS-trans formatoren 
verwijderd en afgevoerd. Voor het op een correcte wijze afvoeren 
van de verschillende componenten wordt de procedure ‘Afval-
stoffen Beheer’ gevolgd. De HS/MS-transformatoren bestaan voor 
het grootste deel uit metalen en olie. Speciale aandacht is er voor 
de aanwezige asbest in een aantal oudere HS/MS- transformatoren.

4.5.3 HS-stationsvelden
4.5.3.1 Algemene beschrijving
Verspreid over de provincie Zeeland beheert Enduris negen 50 kV- 
schakelstations. Een overzicht van alle schakelstations met 
geografische ligging is weergegeven in bijlage 11. In elk 50 kV- 
schakelstation staat een schakelinstallatie met meerdere HS-  
stationsvelden. Op een HS-stationsveld is een HS/MS- transformator, 
HS-kabel of HS-lijn aangesloten. Bij de stationsvelden kan 
 onderscheid worden gemaakt tussen open en gesloten bouw. Bij 
open bouw staan de stationsvelden buiten opgesteld. Bij gesloten 
bouw staan de stationsvelden opgesteld in een bouwkundige 
ruimte. Hoogspanningsvelden zijn opgebouwd uit verschillende 
com ponenten zoals scheiders, vermogensschakelaars en  
meettransformatoren. Een belangrijk verschil tussen de diverse 
installaties is het isolatiemedium. Bij de stationsvelden met een 
bouwjaar tot 1985 is olie als isolatiemedium toegepast en vanaf 
1985 is dit SF6. Een compleet overzicht met de leeftijdsverdeling 
van de HS-stationsvelden is weergegeven in figuur 4.10.
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Figuur 4.10 Leeftijdsopbouw HS-stationsvelden
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4.5.3.2 Ontwerp en aanschaf
De ontwerpnormen voor HS-stationsvelden zijn beschreven in het 
document ‘Ontwerpnormen Transportnet’ van Enduris. In dit 
 document zijn onder andere de systeemeisen voor nieuwe HS-  
stationsvelden en de relevante normen en richtlijnen beschreven. 
De HS-stationsvelden worden uitgelegd voor het spanningsniveau 
van 50 kV. Er wordt uitgegaan van een binnen opstelling waarbij de 
installatie voorzien wordt van een dubbelrail systeem en het toe- 
gepaste isolatiemedium SF6 is. Wanneer de nieuwe installatie uit 
slechts enkele velden bestaat kan ook een buitenopstelling toege-
past worden. Eisen ten aanzien van de kortsluitvastheid en 
belastbaarheid worden per project vastgesteld. Deze zijn afhankelijk 
van de locatie van de nieuwe stationsvelden in het netwerk en het 
doel waarvoor deze geplaatst worden. Bij de vaststelling van deze 
specificaties worden ook de verwachte toekomstige ontwikkelingen 
meegenomen, dit geldt eveneens bij de bepaling van de grootte van 
de te realiseren bouwkundige voorziening. Verder wordt elk rail- 
systeem voorzien van een spanningsmeetveld, zodat ook bij 
bedrijfsvoering met één rail of bij gescheiden railbedrijf de  
beveiligingsapparatuur correct blijft functioneren. Tevens worden 
de stationsvelden voorzien van verre bediening, zodat bediening 
vanaf het Regionaal Centrum mogelijk is. 

Bij de aanschaf van HS-stationsvelden kan onderscheid worden 
gemaakt tussen de aanschaf van een HS-stationsveld ter uitbreiding 

van een bestaande installatie en de aanschaf van een volledig 
nieuwe installatie. Nieuwe installaties worden op projectmatige 
wijze middels het traject van Europese aanbesteding aangeschaft. 
Enduris wenst daarbij een state-of-the-art installatie met een 
gunstige prijs/kwaliteit verhouding, welke voldoet aan de vooraf 
opgestelde specificaties en aan de geldende IEC normen.

4.5.3.3 Aanleg en inbedrijfname
Realisatie van nieuwe HS-stationsvelden wordt gecoördineerd 
door de Service Provider. Uitgangspunt is dat de leverancier de 
opstelling van de HS-stationsvelden verzorgt en de velden getest 
en gebruiksklaar oplevert aan Enduris. De opleverrapporten 
worden door de leverancier opgesteld en aan Enduris ter beschik-
king gesteld. Het aansluiten van de kabels gebeurt door de Service 
Provider. Dit geldt eveneens voor het plaatsen, instellen en testen 
van de beveiligings- en stationsautomatiseringsapparatuur. De 
assetdata wordt ingevoerd in het ERP en GIS systeem en de 
nieuwe velden worden opgenomen in het beheer- en instand- 
houdingsprogramma. 
Bij het uitbreiden van het aantal stationsvelden kan onderscheid 
gemaakt worden tussen het uitbreiden van een bestaande  
installatie met een aantal HS-stationsvelden en het plaatsen van 
een volledige nieuwe HS-installatie. Echter staan de komende 
jaren geen uitbreidingen van HS-stationsvelden op de planning  
(zie tabel 4.7).
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4.5.3.4 Gebruik en onderhoud
Prestatiemeting
In de jaren 2015-2016 hebben de HS-stationsvelden volgens 
verwachting gepresteerd. Er hebben zich in deze periode geen 
storingen aan HS-stationsvelden voorgedaan. Vanwege het 
volledig redundant uitgelegde HS-transportnet is de impact op de 
kwaliteit van levering bij een storing normaliter beperkt. De energie- 
voorziening zal overgenomen worden door de redundant opgestelde 
componenten. Wanneer zich een storing aan een HS-stationsveld 
heeft voorgedaan wordt deze geregistreerd in het ERP-systeem. 
De storingsgegevens worden geanalyseerd en als dat nodig is, 
worden corrigerende maatregelen getroffen om storingen in de 
toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Conditiemonitoring
De belangrijkste activiteiten betreffen het uitvoeren van de     
twee- en vierjaarlijkse inspecties en het uitvoeren van revisie-
werkzaamheden. Uit de inspectiewerkzaamheden zijn enkele 
afwijkingen naar voren gekomen. Dit betrof onder andere het 
bijvullen van SF6 gas aan een tweetal velden. De geconstateerde 
afwijkingen zijn direct hersteld. Daarnaast is bij een installatie in de 
kabeleindsluiting compartimenten een toename van het SF6  

dauwpunt geconstateerd. Het inspectieinterval voor de kwaliteit 
en dauwpunten van het SF6 gas is hierop voor het betreffende type 

installatie aangepast. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de 
aanleiding van de oplopende dauwpunten. 

Algemeen oordeel kwaliteitsniveau
In figuur 4.11 is de kwaliteit van de HS-stationsvelden weer- 
gegeven. Op grond van de huidige beschikbare gegevens kan worden 
geconcludeerd dat het kwaliteitsniveau van de HS- stationsvelden 
over het algemeen ‘voldoende’ tot ‘goed’ is. Het kwaliteitsniveau is 
ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande KCD 2016-2025. 
Zoals in voorgaand KCD aangegeven is er enige onzekerheid voor wat 
betreft de onderhoudbaarheid van een aantal 50 kV-Coq-velden 
voor de middellange termijn. Vanuit de stichting KSANDR is er voor 
dit type stationsvelden een platform opgericht waarin een drietal 
Nederlandse netbeheerders participeren, waaronder Enduris. 
Binnen dit platform zijn afspraken gemaakt over een gedeelde 
voorraad van reserveonderdelen. Deze voorraad staat alleen ter 
beschikking van de deelnemers. Tot minstens 2022 is het  
onderhoud op deze manier geborgd. Na 2022 vormt de onderhoud-
baarheid enige onzekerheid. De betreffende 50 kV-Coq-velden  
(31 stuks) zijn om deze reden als ‘voldoende’ beoordeeld. Enduris 
is voornemens in 2020 te starten met de voorbereidingen voor een 
gefaseerde vervanging van deze 50 kV-Coq-velden. 

Figuur 4.11 Kwaliteit HS-stationsvelden
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Het kwaliteitsniveau van de HS-stationsvelden geeft geen aan- 
leiding om het gehanteerde onderhouds- en vervangingsbeleid te 
veranderen. De intervallen van de verschillende activiteiten ten 
aanzien van inspectie en monitoring zullen niet worden gewijzigd. 
Uitzondering hierop vormt het inspectie interval aan het SF6 gas 
van één type installatie zoals vermeld in 4.5.3.4. De activiteiten ten 
aanzien van onderhoud en vervanging die voortkomen uit het 
onderhouds- en vervangingsbeleid zijn nader gespecificeerd in het 
Investerings- en Onderhoudsplan 2018-2020 waarvan een afschrift 
is opgenomen in bijlage 3. Vervanging van HS-stationsvelden,  
als gevolg van een verslechterd kwaliteitsniveau, wordt voor de 
periode waar dit document betrekking op heeft niet verwacht. 
Vervanging van HS-stationsvelden, als gevolg van het feit dat de 
onderhoudbaarheid niet kan worden gegarandeerd, wordt 
verwacht vanaf 2021. Het gaat hierbij om de eerder benoemde  
50 kV-Coq-velden. Daarnaast worden nog twee HS-stationsvelden 
vervangen welke jaren geleden uit bedrijf genomen zijn, dit wordt 
nader toegelicht in 4.5.3.6.

Risico’s
Uit de risico identificatie en analyse blijkt dat de bestaande 
beheersmaatregelen voldoende effectief zijn. Er hoeven dan ook 
geen aanvullende maatregelen te worden genomen. 

Onderhoudsbeleid
De onderhoudsactiveiten en frequenties zijn op basis van de 
onderhoudsrichtlijnen van de fabrikanten en eigen ervaringen op- 
gesteld. De onderhoudsactiviteiten per type/fabricaat HS- stations-
veld zijn vastgelegd in de onderhoudshandboeken van Enduris.

De belangrijke activiteiten om de conditie van de HS-stations-
velden te monitoren bestaan uit:
•  Tweejaarlijkse inspectie: eens per twee jaar vindt een inspectie 

aan de HS-stationsvelden plaats. Hierbij wordt de inspectie van 
diverse componenten zoveel mogelijk gecombineerd ten 
behoeve van een efficiënte onderhoudsstrategie. Dit betreffen 
onder andere vermogensschakelaars, scheiders, aarders, 
stroom- en spanningstransformatoren, overspanningsafleiders 
en secundaire apparatuur. Een inspectiebeurt omvat in hoofd-
lijnen de volgende handelingen: visuele inspectie, meten van 
schakeltijden, controle van vergrendelingen, SF6- of oliecontrole 
en, indien van toepassing, controle op luchtlekkages en veer-
spanning. Daarnaast worden een aantal proefschakelingen met 
de vermogensschakelaars, scheiders en aarders uitgevoerd om 
het mechanisme gangbaar te houden.

•  Vierjaarlijkse inspectie: omvat dezelfde activiteiten als de twee-
jaarlijkse inspectie. Aanvullend wordt bij olie gevulde 
schakelinstallaties de olie bemonsterd en worden zogeheten 
doorslagmetingen verricht. Ook vinden controlemetingen plaats 
met betrekking tot overgangsweerstanden en contactdruk.  

De resultaten van de inspecties worden vastgelegd in het ERP- 
systeem.

•  Revisiewerkzaamheden: revisie van de oliegeïsoleerde stations-
velden wordt elke acht jaar uitgevoerd. Voor de SF6 geïsoleerde 
stationsvelden varieert het revisie-interval tussen de 10 en 24 
jaar, mede afhankelijk van de schakelfrequentie en het type 
stationsvelden.

4.5.3.5	Modificeren
Door de toepassing van een retrofit (modificatie) is het voor 
bepaalde typen HS-stationsvelden mogelijk deze te moderniseren. 
De vermogensschakelaar wordt in dat geval vervangen. De afweging 
om al dan niet retrofit toe te passen is afhankelijk van het type 
installatie, de conditie van de installatie, de beschikbaarheid van 
reserve-onderdelen en de expertise om onderhoud te verrichten. 
Daarnaast worden ook de kosten van het retrofitten en de 
verwachte beheer en instandhoudingskosten voor de restlevens-
duur van de velden in de afweging meegenomen. De komende 
jaren zijn geen retrofit oplossing aan HS-stationsvelden gepland.

4.5.3.6 Vervangen, verwijderen en ontmantelen
Vervanging wordt uitgevoerd wanneer de conditie van de HS- 
stationsvelden matig is en deze door onderhoudsactiviteiten of 
modificaties niet verbeterd kan worden of wanneer dit vanuit  
financieel oogpunt niet interessant is. Ook zullen de velden 
vervangen worden wanneer de onderhoudbaarheid niet langer 
gegarandeerd kan worden en een retrofit oplossing vanuit technisch 
of financieel oogpunt niet mogelijk of interessant is. 

Een aantal jaar geleden is op een hoogspanningsstation de 50 kV- 
schakelinstallatie uit bedrijf genomen en deels ontmanteld. Op deze 
installatie was alleen een klantaansluiting aangesloten welke 
kwam te vervallen. Het betrof hierbij een 50 kV-Coq-installatie 
(bouwjaar 1973). In het voorjaar van 2017 heeft Enduris de 
opdracht ontvangen voor realisatie van een nieuwe 50 kV-klant- 
aansluiting op het betreffende hoogspanningsstation voor het 
aansluiten van decentrale opwek. De reeds uit bedrijf genomen 
installatie uit 1973 zal vervangen worden, de keuze hiertoe is 
gemaakt op basis van leeftijd, onderhoudbaarheid en kosten.  
De vervangende installatie betreft een compacte nieuwe 50 kV- 
installatie in de vorm van een buitenopstelling bestaande uit twee 
HS-stationsvelden.

In tabel 4.8 zijn de geprognosticeerde en gerealiseerde uitbreidingen, 
vervangingen en retrofit-oplossingen voor HS-stationsvelden weer-
gegeven. Uit de onderstaande tabel blijkt dat de realisatiecijfers 
voor 2016 en 2017 overeenkomen met de in het vorige KCD 
beschreven plancijfers. 
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Tabel 4.8 Plan versus realisatie 2016-2020

HS-stationsvelden

PLAN                REALISATIE PLAN

2016 2017 2016 2017 (t/m 30 juni) 2018 2019 2020

Uitbreiding 0 0 0 0 0 0 0

Vervanging 0 0 0 0 2 0 0

Retrofit 0 0 0 0 0 0 0

Aan het eind van de levensduur worden de HS-stationsvelden 
verwijderd en afgevoerd. Voor het op een correcte wijze afvoeren 
van de verschillende componenten wordt de procedure ‘Afval-
stoffen Beheer’ gevolgd. De stationsvelden bestaan voor het 
grootste deel uit metalen en een isolatiemedium. Bij de stations-
velden met een bouwjaar tot 1985 is olie als isolatiemedium 
toegepast, vanaf 1985 is dit SF6.

4.5.4 HS-kabels
4.5.4.1 Algemene beschrijving
HS-kabels vormen samen met HS-lijnen de verbinding tussen de 
verschillende hoogspanningsstations. Enduris beheert circa 210 

kilometer HS-kabel die wordt bedreven op een spanningsniveau 
van 50 kV. Hiervan is 130 km kabel operationeel, 80 km (oliedruk) 
kabel is in de periode 2013-2015 uit bedrijf genomen maar staat 
nog wel onder oliedruk. Een compleet overzicht van de tracés met 
geografische ligging is weergegeven in bijlage 11. De oudste kabels 
dateren van eind jaren ‘60 van de vorige eeuw. De jongste kabels 
zijn begin 2017 aangelegd. In figuur 4.12 is de leeftijdsverdeling 
van alle HS-kabels op basis van de circuitlengte weergegeven.  
Tot halverwege de jaren ‘80 werd de GPLK oliedrukkabel toegepast. 
Bij deze kabel is papier (doordrenkt met olie) het isolatiemedium. 
Eind jaren ‘80 is overgegaan op de toepassing van XLPE kabels. 
Hierbij vormt crosslinked polyethyleen (XLPE) het isolatiemateriaal.

Figuur 4.12 Leeftijdsverdeling van HS-kabels op basis van circuitlengte
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4.5.4.2 Ontwerp en aanschaf 
Ontwerpnormen voor HS-kabelverbindingen zijn beschreven in het 
document ‘Ontwerpnormen Transportnet’ van Enduris. In dit  
document zijn onder andere de volgende onderwerpen vastgelegd:
• Systeemeisen aan de verbindingen;
• Normen en richtlijnen;
• Eisen ten aanzien van kabelopbouw;
• Kabelaarding.

4.5.4.3 Aanleg en ingebruikname
De aanleg van een HS-kabelverbinding vindt plaats met in achtneming 
van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur. De 
voorschriften, inclusief de afwijkende bepalingen per gemeente, 
zijn vastgelegd in het document; ‘Handboek Kabels en Leidingen 
Zeeuwse gemeenten’. Wanneer de aanleg is voltooid wordt een 
isolatie- en een mantelbeproeving uitgevoerd. De verbinding wordt 
pas in bedrijf genomen wanneer deze de beproevingen met goed 
gevolg heeft doorstaan. In 2018 is een uitbreiding voorzien van 
circa 2 kilometer HS-kabel. Het gaat hierbij om een HS-kabel voor 
het aansluiten van een nieuwe 50 kV-klantaansluiting zoals ook 
vermeld in 4.5.3.6. 

4.5.4.4 Gebruik en onderhoud
Prestatiemeting
Indien zich een storing aan een HS-kabel heeft voorgedaan, wordt 
deze geregistreerd in het ERP-systeem. De storingsgegevens 
worden geanalyseerd en als dat nodig is, worden corrigerende 
maatregelen getroffen om storingen in de toekomst zoveel mogelijk 
te voorkomen. In de jaren 2015 – 2016 hebben er zich geen 
storingen voorgedaan aan de HS-kabels. De HS-kabels hebben 
volgens verwachting gepresteerd.

Conditiemonitoring
Uit de inspecties zijn enkele afwijkingen geconstateerd. Zo zijn 
meerdere markeringspaaltjes vervangen en zijn bij een opstijg-
punt, waar de ondergrondse kabelverbinding overgaat in een 
bovengrondse lijnverbinding, gebreken aan de trekontlasting 
geconstateerd. Middels het aanbrengen van een extra mechanische 
oplossing is de trekontlasting provisorisch hersteld. Een verdere 
uitwerking is weergegeven in 4.5.4.4 bij de risico's. 
In het voorgaande KCD 2016-2025 is aangegeven dat de oudste 
van de twee 50 kV-Westerscheldekabels (bouwjaar 1958) als 
gevolg van onvoldoende dekking en de complexiteit tot verdiepen 
in september 2013 definitief uit bedrijf genomen is. Tevens is 
aangegeven dat in juli 2015 een olielekkage is ontstaan in de  
resterende Westerscheldekabel (bouwjaar 1965) waarna ook deze 
kabel definitief uit bedrijf genomen is. 

In de periode 2016-2017 zijn voorbereidingen getroffen om de vrije 
kabelolie uit de kabels te verwijderen en de kabels voor zover 
mogelijk uit de Westerschelde te verwijderen. In het najaar van 

2017 zullen deze werkzaamheden uitgevoerd worden aan de 
kabels door de Westerschelde. In 2018 en 2019 zullen van de aan- 
grenzende landkabels de vrije kabelolie en moffen verwijderd worden.

Algemeen oordeel kwaliteitsniveau
Het kwaliteitsniveau van de operationele kabels is grotendeels 
‘goed’ tot ‘als nieuw’ (zie figuur 4.13). Ten opzichte van het voor-
gaande KCD 2016-2025 is sprake van een zeer beperkte toename 
van het kwaliteitsniveau ‘voldoende’ (0,75%) en ‘matig’ (0,4%).  
Dit betreft enkele korte stukken kabelverbinding waarbij aan de 
opstijgpunten gebreken zijn geconstateerd zoals eerder is 
beschreven. Deze dienen binnen enkele jaren vervangen te worden. 

De resultaten van de beoordeling van het kwaliteitsniveau van de 
HS-kabels geven geen aanleiding om het gehanteerde onderhouds- 
en vervangingsbeleid te veranderen. De bestaande intervallen van 
de verschillende inspectie- en monitoringsactiviteiten worden 
gehandhaafd. 

Risico’s
Het meest relevante risico op het gebied van de HS-kabels is het 
falen van trekopnemers in de opstijgpunten van een 50 kV-verbinding. 
Tijdens inspecties is een verslechterde staat van een aantal 
trekopnemers vastgesteld waardoor de trekkrachten mogelijk niet 
meer voldoende opgevangen kunnen worden. Hierdoor ontstaat de 
kans dat er trek op de soldeerknoop van de eindsluiting ontstaat en 
de eindsluiting beschadigd raakt en mogelijk uit elkaar klapt.  
De energievoorziening door het betreffende circuit is dan voor 
langere tijd buiten bedrijf.
Om het risico te reduceren is een provisorische maatregel getroffen 
in de vorm van het plaatsen van kunststof kabelklemmen onder  
de huidige trekopnemers. Hiermee is het risico gedeeltelijk  
gemitigeerd van ‘Hoog’ naar ‘Middelmatig’. 
Een oplossing om het risico volledig te mitigeren is het volledig 
vervangen van de trekopnemers. Vanwege de hoge kosten voor 
het vervangen van de trekopnemers, de leeftijd van de kabels 
(bouwjaar 1966) en lijnen (bouwjaar 1958) en de korte lengte van 
de verbinding zal de verbinding volledig vervangen worden door 
een redundant uitgevoerde kabelverbinding. Door de verbinding 
volledig te ‘verkabelen’ komen de trekopnemers te vervallen. 
Een ander risico op het gebied van de HS-kabels was de exploitatie 
van de twee 50 kV-waterkabels door de Westerschelde. Dit risico is 
in de voorgaande KCD’s genoemd als meest relevant. Als beheers-
maatregel werd de aanleg van een extra 50 kV-landkabel tussen de 
hoogspanningsstations Westdorpe en Terneuzen-Zuid genoemd. 
Deze verbinding is eind 2015 opgeleverd en inbedrijf genomen 
waarmee dit risico volledig gemitigeerd is. 

In tabel 4.9 is een korte samenvatting weergegeven van boven-
staand risico aan de trekopnemers.



Hoofdstuk 4  Kwaliteit      95

Figuur 4.13 Kwaliteit HS-kabels
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Tabel 4.9 Risico-analyse HS-kabels

RISICO-ANALYSE BEDRIJFSWAARDE(N) RISICOSCORE KCD 
2016-2025

RISICOSCORE 06-2017 STREEFSCORE STREEFDATUM

Falen trekopnemers 50 kV- 
opstijgpunten GSP-GSE

Kwaliteit, Economie n.v.t. Middelmatig Verwaarloosbaar 12-2020

Onderhoudsbeleid
Het onderhoudsbeleid aangaande HS-kabels is beschreven in het 
‘Onderhoudshandboek 50 kV-hoogspanningsverbindingen’ van 
Enduris. Om de conditie van HS-kabelverbindingen te monitoren, 
worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
•  Zesmaandelijks: kabeltracés worden tweemaal per jaar visueel 

geïnspecteerd. Hierbij wordt aandacht besteed aan zaken als 
grondroering- en bouwactiviteiten op of nabij het kabeltracé, 
overmatige begroeiingen rondom manometerkasten en kabel-
markeringen en eventuele lekkages van eindsluitingen. Op basis 
van de inspectieresultaten vindt regulier periodiek onderhoud 
aan 50 kV-kabels plaats. Het regulier onderhoud heeft betrek-
king op het onderhouden van vegetatie rondom kabelborden en 
manometerkasten.

•  Jaarlijks: eenmaal per jaar worden manteltesten uitgevoerd ter 
plaatse van de zogeheten crossbondingputten en worden ook 
metingen verricht aan de kathodische bescherming van de olie- 
drukvaten.

•  Driejaarlijks: de 50 kV-waterkabeltracés worden periodiek  
geïnspecteerd met een vaartuig. Tevens worden peilingen uit- 
gevoerd waarbij de zanddekking op de kabels wordt gecontroleerd. 

Inspecties en peilingen vinden gemiddeld eens per drie jaar 
plaats, waarbij het exacte interval afhankelijk is van de voor-
gaande inspectieresultaten.

4.5.4.5 Vervangen, verwijderen en ontmantelen
Wanneer de betrouwbaarheid van de HS-kabels niet langer aan de 
eisen voldoet zal deze vervangen worden. Daarnaast kan een 
vervanging uitgevoerd worden om een capaciteitsknelpunt op te 
lossen. De bestaande kabel wordt dan vervangen door een kabel 
met een grotere transportcapaciteit. Binnen het tijdsbestek van dit 
KCD is vervanging van enkele HS-kabels voorzien. Het gaat hierbij 
om een korte (circa 2,3 kilometer) redundant uitgevoerde verbinding. 
Deze verbinding bestaat voor circa 30% uit kabel- en voor circa 
70% uit bovengrondse lijnverbinding. 

Begin 2017 is de vervanging van de kanaalkruising (kanaal 
Gent-Terneuzen) van de verbinding Westdorpe-Cambron afgerond. 
Deze kanaalkruising vormde een capaciteitsknelpunt in de totale 
verbinding en is om deze reden vervangen en verzwaard. (Zie ook 
hoofdstuk 6 Capaciteit) 
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Verklaring afwijkingen (aantallen) realisatie versus plan
• 2016:  realisatie < plan; de geplande vervanging voor 2016 is in 

de eerste helft van 2017 opgeleverd. Vanwege een aan- 
gepast tracé is de lengte van de nieuwe verbinding één 
kilometer korter dan oorspronkelijk gepland. 

• 2017:  realisatie > plan; in de eerste helft van 2017 is de  
vervanging welke voor 2016 gepland stond opgeleverd.

 

Aan het eind van de levensduur zullen de HS-kabels uit bedrijf 
genomen worden. Wanneer het oliedruk kabels betreft zullen de 
gevoede oliedrukmoffen en de vrije kabelolie uit de kabel verwijderd 
worden. Of een kabel daadwerkelijk verwijderd wordt hangt af van 
de liggingslocatie. Indien een kabel niet geruimd wordt zal de 
gewijzigde status van de kabel vastgelegd worden in het GIS-systeem. 
 
4.5.5 HS-lijnen
4.5.5.1 Algemene beschrijving
Enduris beheert in totaal circa 32 kilometer HS-lijnen. De HS-lijnen 
worden bedreven op een spanning van 50 kV. Onderdeel van de 
HS-lijnen zijn de hoogspanningsmasten. Hiervan heeft Enduris er 
61 in beheer. De toegepaste hoogspanningsmasten zijn zogeheten 
tweecircuitmasten, dat wil zeggen dat in elke mast twee circuits 
zijn opgehangen. De totale tracélengte bedraagt circa 16 kilometer.

De HS-lijnen zijn aangelegd in de periode van eind jaren ‘50 tot half 
jaren ‘70 van de vorige eeuw. In figuur 4.14 is de leeftijdsopbouw 
van de lijnverbindingen weergegeven.

In tabel 4.10 zijn de geprognosticeerde en gerealiseerde uitbreidingen 
en vervangingen voor HS-kabels weergegeven.

Tabel 4.10 Plan versus realisatie 2016-2020

HS-kabels

PLAN                REALISATIE PLAN

2016 2017 2016 2017 (t/m 30 juni) 2018 2019 2020

Uitbreiding 0 0 0 0 2 0 0

Vervanging 4 0 0 3 0 0 2
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Figuur 4.14 Leeftijdsverdeling HS-lijnen

25

20

15

10

5

0

<1
955

1955-1959

1960-1964

1965-1969

1970-1974

1975-1979

1980-1984

1985-1989

1990-1994

1995-1999

2000-2004

2005-2009

2010-2014
>2015

Le
ng

te
 (k

m
)

Aanlegjaar

4.5.5.2 Ontwerp en aanschaf
Het beleid van Enduris is dat er alleen nog maar kabelverbindingen 
worden toegepast bij nieuwbouw en geen HS-lijnen. Ook zullen de 
bestaande HS-lijnen normaliter niet meer vervangen worden indien 
deze aan vervanging toe zijn. 

4.5.5.3 Gebruik en onderhoud
Prestatiemeting
In de jaren 2015-2016 hebben de HS-lijnen volgens verwachting 
gepresteerd. Er hebben zich in de deze periode geen storingen 
voorgedaan. Indien zich een storing aan een HS-lijn heeft voor- 
gedaan, wordt deze geregistreerd in het ERP-systeem. De storings-
gegevens worden geanalyseerd en, als dat nodig is, worden 
corrigerende maatregelen getroffen om storingen in de toekomst 
zoveel mogelijk te voorkomen.

Conditiemonitoring
Uit een in 2011 uitgevoerde detailinspectie is gebleken dat project-
matig aanvullend onderhoud aan de fundatie van een belangrijk 
aantal masten noodzakelijk was. Dit was aanleiding om in  
2012 een uitgebreide restlevensduurstudie aan de HS-lijnen te 
verrichten. Hierbij zijn tevens alternatieven onderzocht, zoals het 
‘verkabelen’. Uit de studie is naar voren gekomen dat door het 
uitvoeren van aanvullend onderhoud de gewenste restlevensduur 

van ten minste 20 jaar probleemloos gehaald zal worden. Uit de 
studie zijn ook de aanvullende onderhoudsmaatregelen naar voren 
gekomen. Het onderhoud bestond uit het herstellen van de fundaties, 
het vervangen van de ophangbeugels van de armaturen en het 
bijwerken van het conserveringssysteem. De onderhoudsactiviteiten 
zijn met het oog op de omvang van de werkzaamheden gefaseerd 
uitgevoerd. In 2013 en 2014 zijn de ophangbeugels vervangen en 
is het conserveringssysteem bijgewerkt. In 2015 is gestart met het 
herstellen van de fundaties, deze werkzaamheden zijn begin 2016 
afgerond.

Algemeen oordeel kwaliteitsniveau
Als gevolg van het geconstateerde noodzakelijk aanvullend onder-
houd aan een groot aantal masten was in de afgelopen drie KCD’s 
een verminderd kwaliteitsniveau zichtbaar ten opzichte van het 
KCD 2010-2019. De herstelwerkzaamheden aan de ophangbeugels 
en het conserveringssysteem zijn in 2014 afgerond wat voor 2015 
al resulteerde in een duidelijke verbetering van het kwaliteits- 
niveau. In 2016 zijn de herstelwerkzaamheden aan de fundaties 
afgerond waardoor het kwaliteitsniveau in 2017 verder is verbeterd 
zoals te zien is in figuur 4.15.
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De resultaten van de beoordeling van het kwaliteitsniveau van de 
HS-lijnen geven geen aanleiding om het gehanteerde onderhouds- 
en vervangingsbeleid te veranderen. De bestaande intervallen van 
de verschillende inspectie- en monitoringsactiviteiten worden 
gehandhaafd. 

Risico’s
Uit de risico identificatie en analyse blijkt dat de bestaande 
beheersmaatregelen voldoende effectief zijn. Er hoeven dan ook 
geen aanvullende maatregelen te worden genomen. 

Onderhoudsbeleid
Het onderhoudsbeleid aangaande HS-lijnen is beschreven in het 
‘Onderhoudshandboek 50 kV-hoogspanningsverbindingen’ van 
Enduris. De belangrijkste activiteiten zijn:
•  Zesmaandelijkse inspectie: tweemaal per jaar worden de hoog-

spanningslijnen visueel geïnspecteerd door met een voertuig 
langs de lijnen te rijden. Tijdens deze inspectie wordt onder 
andere visueel gecontroleerd op beschadigingen en loszittende 
delen van de geleiders, isolatoren, klemmen, aardverbinding en 
valbeveiligingssysteem. Tevens wordt gecontroleerd op de 
aanwezigheid van de nummer- en waarschuwingsborden en 
wordt de te rooien vegetatie vastgesteld.

•  Vierjaarlijkse inspectie: elke vier jaar wordt een detailinspectie 
uitgevoerd waarbij uitgebreide inspecties aan de fundering, 
masten, armaturen en lijnvelden worden uitgevoerd. Tijdens 
deze inspectie wordt ook het schilderwerk geïnspecteerd. Als de 
inspecties daartoe aanleiding geven, wordt aanvullend onder-
houd van de hoogspanningslijnen uitgevoerd. Hierbij valt te 
denken aan het bijwerken van het verfsysteem, het uitvoeren 
van snoeiwerkzaamheden of het uitwisselen van armaturen 
voor een bepaald tracé.

4.5.5.4	Modificeren
Er worden modificaties aan de bestaande HS-lijnen doorgevoerd, 
zoals het vervangen van de geleiders of isolatoren. Echter ook in 
die situaties zal de afweging gemaakt worden tussen het uitvoeren 
van de modificaties en het ‘verkabelen’ van de verbinding. De  
afweging om modificaties uit te voeren is onder andere afhankelijk 
van de conditie van de masten en fundaties. Daarnaast worden 
ook de kosten van de modificatie en de verwachte beheer en 
instandhoudingskosten voor de restlevensduur van de HS-lijnen in 
de afweging meegenomen. 

4.5.5.5 Vervangen, verwijderen en ontmantelen
Het uitgangspunt is dat bestaande lijnen niet worden vervangen. 
Er kan afgeweken worden van dit beleid in het geval er slechts een 
klein gedeelte van een HS-lijnverbinding aan vervanging toe is. 
Hierbij moet men denken aan één of enkele masten.

Voor 2020 staat vervanging van enkele kilometers HS-lijnen op de 
planning als gevolg van de verslechterde trekopnemers. Het gaat 
hierbij om een korte (circa. 2,3 km) redundant uitgevoerde verbinding. 
Deze verbinding bestaat voor circa 30% uit kabel- en voor circa 
70% uit bovengrondse lijnverbinding.

In tabel 4.11 zijn de geprognosticeerde en gerealiseerde uitbreidingen 
en vervangingen voor HS-lijnen weergegeven. Uit de onderstaande 
tabel blijkt dat de realisatiecijfers voor 2016 en 2017 overeen-
komen met de in het vorige KCD beschreven plancijfers.

Figuur 4.15 Kwaliteit HS-lijnen
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Tabel 4.11 Plan versus realisatie 2016-2020

HS-lijnen

PLAN                REALISATIE PLAN

2016 2017 2016 2017 (t/m 30 juni) 2018 2019 2020

Uitbreiding 0 0 0 0 0 0 0

Vervanging 0 0 0 0 0 0 3*

Aan het eind van de levensduur zullen de HS-lijnen worden af- 
gebroken en afgevoerd. Voor het op een correcte wijze afvoeren 
van de verschillende componenten wordt de procedure  
‘Afvalstoffen Beheer’ gevolgd. 

4.5.6 MS-stationsvelden
4.5.6.1 Algemene beschrijving
Verdeeld over achttien hoogspanningsstations beheert Enduris in 
totaal drieëntwintig 10 kV-schakelinstallaties, twee 20 kV-schakel- 
installaties en één 30 kV-schakelinstallatie. Deze MS-installaties 
zijn opgebouwd uit een groot aantal MS-stationsvelden. Per veld 
zijn afhankelijk van de uitvoering één of twee vermogensschakelaars 
aanwezig. Vrijwel alle installaties (25 stuks) zijn uitgevoerd als 
dubbelrailsysteem. Dit heeft als voordeel dat het elektriciteitstrans-
port niet onderbroken hoeft te worden bij uitbreiding van de 
installatie en bij onderhoud aan het railsysteem. Wanneer één rail 
uit bedrijf genomen wordt, zal het elektriciteitstransport via de 
andere rail ongestoord voortgezet worden.

Tot in de jaren ‘80 van de vorige eeuw zijn oliearme en lucht- 
geïsoleerde schakelaars toegepast. Vanaf de jaren ‘90 zijn alleen 
nog vacuümgeïsoleerde vermogensschakelaars gebruikt. Voor de 
20 kV- en 30 kV-installaties wordt ook SF6 als isolatiemedium 
toegepast. In figuur 4.16 is de leeftijdsopbouw van zowel de  
stationsvelden als de vermogensschakelaars weergegeven. Uit figuur 
4.16 is op te maken dat de leeftijd van de vermogensschakelaars 
niet gelijk is aan de leeftijd van het overige deel van de installatie. 
Zo dateert de oudste installatie, bestaande uit 32 velden, uit 1959. 
MS-schakelaars uit deze periode komen niet meer voor in de 
beheerde installaties. In de periode 2000-2010 is aan een groot 
aantal oudere velden een modificatie (retrofit) doorgevoerd waarbij 
de oude vermogensschakelaars vervangen zijn door nieuwe 
moderne vacuümgeïsoleerde vermogensschakelaars. Zie foto 4.2 
voor een impressie van een serie 20 kV-MS-stationsvelden.

* betreft vervanging van HS-lijn door HS-kabel
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Foto 4.2 MS-stationsvelden 20 kV

 

4.5.6.2 Ontwerp en aanschaf
De ontwerpnormen voor MS-stationsvelden zijn beschreven in het 
document ‘Ontwerpnormen Transportnet’ van Enduris. In dit document 
zijn onder andere de systeemeisen voor nieuwe MS-stationsvelden 
en de relevante normen en richtlijnen beschreven. 
De MS-stationsvelden worden normaliter uitgelegd voor het  
spanningsniveau van 10 kV. Bij de realisatie van volledige nieuwe 
installaties, welke zijn samengebouwd uit meerdere MS-stations-
velden, wordt de afweging gemaakt om een spanningsniveau van 
20 kV toe te passen. In bestaande netten 20 kV introduceren is 
echter erg ingewikkeld. Het toepassen van 20 kV is dan ook met 
name interessant wanneer de nieuwe installatie voornamelijk 
bedoeld is voor de facilitering van decentrale opwek eenheden en 
industriële aansluitingen. 
Uitgangpunt is dat een installatie voorzien wordt van een dubbel-
rail systeem. Het toegepaste isolatiemedium bestaat bij voorkeur 
uit lucht maar SF6 is eveneens toegestaan. De toepassing van SF6 
als schakelmedium wordt voor de vermogensschakelaars in de 
MS-stationsvelden niet toegestaan. Deze dienen uitgevoerd te zijn 
als vacuümgeïsoleerde vermogensschakelaars. Voor de MS- 
stationsvelden wordt altijd gekozen voor een binnenopstelling. 
Eisen ten aanzien van de kortsluitvastheid en belastbaarheid 
worden per project vastgesteld, deze zijn afhankelijk van de locatie 
van de nieuwe stationsvelden in het netwerk en het doel waarvoor 
deze geplaatst worden. Bij de vaststelling van deze specificaties 
worden ook de verwachte toekomstige ontwikkelingen meegenomen, 

Figuur 4.16 Leeftijdsverdeling MS-stationsvelden en vermogensschakelaars
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dit geldt eveneens bij de bepaling van de grootte van de te realiseren 
bouwkundige voorziening. 
Verder wordt elk railsysteem voorzien van een spanningsmeetveld, 
zodat ook bij bedrijfsvoering met één rail of bij gescheiden rail- 
bedrijf de beveiligingsapparatuur correct kan blijven functioneren. 
Tevens worden de stationsvelden voorzien van afstandsbediening, 
zodat bediening vanaf het Regionaal Centrum mogelijk is. 
Bij de aanschaf van MS-stationsvelden kan onderscheid gemaakt 
worden tussen de aanschaf van enkele MS-stationsvelden ter 
uitbreiding van een bestaande installatie en de aanschaf van volle-
dige nieuwe installaties welke normaliter bestaan uit een groot 
aantal MS-stationsvelden. Nieuwe installaties worden op project-
matige wijze middels het traject van Europese aanbesteding 
aangeschaft. Enduris wenst daarbij een state-of-the-art installatie 
toe te passen met een gunstige prijs/kwaliteit verhouding, welke 
voldoet aan de vooraf opgestelde specificaties en de geldende IEC- 
normen.

4.5.6.3 Aanleg en inbedrijfname
Realisatie van nieuwe MS-stationsvelden wordt gecoördineerd 
door de Service Provider. Uitgangspunt is dat de leverancier de 
opstelling van de MS-stationsvelden verzorgt en de velden getest 
en gebruiksklaar oplevert aan Enduris. De opleverrapporten 
worden door de leverancier opgesteld en aan Enduris ter beschik-
king gesteld. Het aansluiten van de kabels gebeurt door de Service 
Provider. Dit geldt eveneens voor het plaatsen, instellen en testen 
van de beveiligings- en stations automatiseringsapparatuur. De 
assetdata wordt ingevoerd in het ERP- en GIS-systeem en de nieuwe 
velden worden opgenomen in het beheer en instandhoudings- 
programma.

De komende jaren staan een aantal uitbreidingen op de planning, 
dit komt voornamelijk door ontwikkelingen op het gebied van 
decentrale opwek. Om deze ontwikkelingen te faciliteren zijn extra 
stationsvelden benodigd. Het betreft hier zowel uitbreidingen van 
bestaande installaties als het plaatsen van volledig nieuwe  
installaties. De aantallen zijn weergegeven in tabel 4.12.

4.5.6.4 Gebruik en onderhoud
Prestatiemeting
In de jaren 2015-2016 hebben de MS-stationsvelden conform 
verwachting gepresteerd. Er hebben zich in deze periode geen 
storingen aan MS-stationsvelden voorgedaan. Indien zich een 
storing aan een MS- stationsveld heeft voorgedaan, wordt deze 
geregistreerd in het ERP-systeem. De storingsgegevens worden 
geanalyseerd en, als dat nodig is, worden corrigerende maat- 
regelen getroffen om storingen in de toekomst zoveel mogelijk te 
voorkomen.

Conditiemonitoring
Tijdens de periodieke inspecties zijn een aantal kleine afwijkingen 
geconstateerd zoals een paar defecte standmelders en een defect 
aan de aandrijfmotor van de veerspanner. De geconstateerde 
afwijkingen zijn tijdens of kort na de uitgevoerde inspecties 
hersteld. Daarnaast is tijdens de revisie de schakelolie van een 
aantal olie-arme schakelaars vervangen. Bij een aantal velden van 
het type AEG GSE zijn verslechterde eindsluitingen vastgesteld 
waardoor het bijvullen niet meer goed mogelijk is. Deze eind- 
sluitingen zullen in het najaar van 2017 vervangen worden. 

Algemeen oordeel kwaliteitsniveau
Op basis van de prestaties en de conditiemonitoring kan de 
conclusie worden getrokken dat de kwaliteit van het overgrote deel 
van de populatie MS-stationsvelden ‘goed’ tot ‘als nieuw’ is. Dit is 
weergegeven in figuur 4.17. Van circa 11% is de kwaliteit als 
‘voldoende’ beoordeeld. Dit betreft MS-stationsvelden van het type 
AEG GSE. Deze zijn gebouwd in de jaren ’70 van de vorige eeuw. 
Voor deze velden is sprake van onzekerheid voor wat betreft de 
onderhoudbaarheid op de middellange termijn, daarnaast is sprake 
van een aantal verslechterde veteindsluitingen zoals eerder 
vermeld.
In de voorgaande KCD’s was nog sprake van een klein percentage 
MS-velden (circa 6%) met een matige kwaliteit. Dit betrof olie- 
geïsoleerde stationsvelden van een bepaald type (fabricaat Coq). 
De vervanging van deze velden door nieuwe moderne velden is 
begin 2016 afgerond. 

De resultaten van de beoordeling van het kwaliteitsniveau van de 
MS-stationsvelden geven geen aanleiding tot aanpassingen van 
het gehanteerde onderhouds- en vervangingsbeleid. De intervallen 
van de verschillende activiteiten ten aanzien van inspectie en 
monitoring zullen niet worden gewijzigd. 

Figuur 4.17 Kwaliteit MS-stationsvelden
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Risico’s
In de voorgaande KCD’s was nog sprake van een ‘hoog’ risico voor 
wat betreft de onderhoudbaarheid van de 10 kV-stationsvelden 
van het type Coq. Begin 2016 is de vervanging van deze 10 kV- 
stationsvelden afgerond. Dit risico is daarmee volledig gemitigeerd.

Voor de overige risico’s hebben de bestaande beheersmaatregelen 
voldoende effect waardoor er geen aanvullende maatregelen 
hoeven te worden genomen. 

Onderhoudsbeleid
De onderhoudsactiveiten en frequenties zijn op basis van de  
onderhoudsrichtlijnen van de fabrikant en eigen ervaringen opgesteld.  
De onderhoudsactiveiten verschillen per type stationsvelden en 
zijn vastgelegd in de Enduris onderhoudshandboeken voor 10, 20 
en 30 kV-installaties. Over het algemeen kan gesteld worden dat 
stationsvelden voorzien van oudere typen vermogensschakelaars 
meer onderhoud behoeven. De belangrijke activiteiten bestaan uit: 
•  Tweejaarlijkse inspectie: de MS-stationsvelden worden eens per 

2 jaar geïnspecteerd. Deze inspectie bestaat uit een visuele en 
functionele inspectie. Daarnaast worden kleine verzorgende 
onderhoudswerkzaamheden en reparaties uitgevoerd, zoals het 
smeren van de mechanische onderdelen. Als de inspectie 
resultaten daartoe aanleiding geven, wordt aanvullend onder-
houd uitgevoerd.

•  Revisiewerkzaamheden: naast de periodieke reguliere inspecties 
worden aan de stationsvelden in samenwerking met de fabrikant 
revisiewerkzaamheden uitgevoerd. Het interval van de revisie 
werkzaamheden verschilt per type stationsvelden. Bij de stations- 
velden met oudere oliearme en lucht- geïsoleerde vermogens-
schakelaars vindt revisie om de 10 jaar plaats. Aan de nieuwere 
stationsvelden met vacuümschakelaars worden om de 30 jaar 
revisiewerkzaamheden uitgevoerd.

4.5.6.5	Modificatie	
Door de toepassing van modificaties (retrofit) kunnen bestaande 
MS-stationsvelden gemoderniseerd worden. Voor de MS-stations-
velden betekent dit veelal het vervangen van de vermogens- 
schakelaars. In de periode 2000-2010 zijn modificaties toegepast 
op een groot aantal oude MS-stationsvelden uit de jaren ’60 van de 
vorige eeuw. Daarbij zijn de bestaande vermogensschakelaars 
vervangen door nieuwe moderne vacuümgeïsoleerde vermogens-
schakelaars. 
De afweging om modificaties door te voeren is afhankelijk van de 
conditie van de installatie, de beschikbaarheid van reserve-onderdelen 
en de expertise om onderhoud te verrichten. Daarnaast worden 
ook de kosten en de verwachte beheer en instandhoudingskosten 
voor de restlevensduur van de velden in de afweging meegenomen. 

Tabel 4.12 Plan versus realisatie 2016-2020

MS-stationsvelden

PLAN                REALISATIE PLAN

2016 2017 2016 2017 (t/m 30 juni) 2018 2019 2020

Uitbreiding 7 0 7 0 10 10 3

Vervanging 0 0 27 0 0 0 0

Modificatie 0 0 0 0 0 0 0

Verklaring afwijkingen (aantallen) realisatie versus plan
• 2016:  realisatie > plan; zoals eerder gemeld is in 2016 een omvang- 

rijke vervanging van aantal MS-stationsvelden afgerond de 
afronding stond oorspronkelijk gepland voor eind 2015. Als 
gevolg van het aantreffen van asbest tijdens de graafwerk-
zaamheden voor de nieuwe bouwkundige voorziening is 
een vertraging van enkele maanden ontstaan.

• 2017: realisatie = plan; geen afwijkingen
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Figuur 4.18 Leeftijdsverdeling TF-installaties
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4.5.6.6 Vervangen, verwijderen en ontmantelen
Vervanging wordt uitgevoerd wanneer een modificatie vanuit  
technisch of financieel oogpunt niet interessant is. Zoals eerder 
beschreven in paragraaf 4.5.6.4 is in 2016 een omvangrijke  
vervanging van aantal MS-stationsvelden afgerond. Voor de 
komende jaren staan geen vervangingen op de planning.

In tabel 4.12 zijn de geprognosticeerde en gerealiseerde uit- 
breidingen, vervangingen en modificaties voor MS-stationsvelden 
weergegeven.

Aan het eind van de levensduur, na opdracht van de afdeling 'Asset-
management', moeten de MS stationsvelden worden verwijderd en 
afgevoerd. Voor het op een correcte wijze afvoeren van de verschillende 
componenten wordt de procedure ‘Afvalstoffen Beheer’ gevolgd. 
De stationsvelden bestaan voor het grootste deel uit metalen en 
kunststoffen. Het Enduris-net bevat nog enkele schakelaars die 
gevuld zijn met een kleine hoeveelheid olie, deze zijn allemaal van 
hetzelfde fabricaat. Daarnaast zijn er ook nog enkele installaties 
waarin SF6-gas als isolatiemedium is toegepast. Speciale aandacht 
is er voor de aanwezige asbest in een aantal oudere MS-stations-
velden. 

4.5.7 Toonfrequent installaties
4.5.7.1 Algemene beschrijving
Verdeeld over 18 hoogspanningsstations beheert Enduris in totaal 
achttien toonfrequent (TF) installaties. Deze TF-installaties zijn 
opgebouwd uit een omvormer en een hoogspanningsaankoppeling. 
De omvormer maakt uit de 50 Hz 400 VAC de gewenste TF- 
frequentie, waarna deze op het MS-net wordt gesupponeerd via de 
hoogspanningsaankoppeling.

In de periode 2005-2009 zijn alle TF-installaties vervangen. Aanleiding 
hiervoor was de sterk verouderde apparatuur, een gebrek aan 
reservematerialen en onvoldoende TF-niveau op een aantal hoog-
spanning stations. Door de vervanging beschikt Enduris over 
moderne installaties welke efficiënt te beheren zijn. Een compleet 
overzicht met de leeftijdsverdeling is weergegeven in figuur 4.18
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4.5.7.2 Ontwerp en aanschaf
Een ontwikkeling is dat er onderzoek bij diverse collega netwerk- 
bedrijven gaande is naar een alternatief voor de aansturing d.m.v. 
TF-installaties. Dit wordt met name gedreven door de hoge leeftijd 
van de apparatuur. Dit is bij Enduris niet aan de orde gezien de 
jonge leeftijd van de installaties (zie figuur 4.18). Wel worden de 
ontwikkelingen op de voet gevolg. Zo is loopt er een proef in ons 
voorzieningsgebied om de openbare verlichting op een andere 
manier te schakelen. 

4.5.7.3 Gebruik en onderhoud
Prestatiemeting
In de jaren 2015 – 2016 hebben zich twee storingen voorgedaan 
aan de TF-installaties. De storingen betroffen een defecte 24V 
voeding en een defecte printplaat. Voor alle componenten zijn 
reserve onderdelen beschikbaar, de storingen konden daarmee 
snel verholpen worden. 

Conditiemonitoring
Tijdens de controlemetingen is in 2015 vastgesteld dat het TF- 
niveau op één locatie onvoldoende was. In 2016 is deze installatie 
vervangen. Daarnaast zijn enkele kleine afwijkingen geconstateerd 
welke direct tijdens de inspectie zijn hersteld.

Algemeen oordeel kwaliteitsniveau
Het kwaliteitsniveau van de TF-installaties is ‘goed’ tot ‘als nieuw’, 
zoals te zien in figuur 4.19. Ten opzichte van het voorgaande KCD 
2016-2025 is het niveau ongewijzigd. 

 

De resultaten van de beoordeling van het kwaliteitsniveau van de 
TF-installaties geven geen aanleiding tot aanpassingen van het 
gehanteerde onderhouds- en vervangingsbeleid. De intervallen van 
de verschillende activiteiten ten aanzien van inspectie en monitoring 
zullen niet worden gewijzigd. 

Risico’s
Uit de risico identificatie en analyse blijkt dat de bestaande 
beheersmaatregelen voldoende effectief zijn. Er hoeven dan ook 
geen aanvullende maatregelen te worden genomen. 

Onderhoudsbeleid
De belangrijkste activiteiten betreffen de jaarlijkse visuele inspectie 
en controlemeting.

4.5.7.4 Vervangen, verwijderen en ontmantelen
In het voorgaande KCD 2016-2025 is aangegeven dat op één 
locatie vanwege een te laag TF-niveau de installatie vervangen zou 
worden door een installatie met meer zendvermogen. Deze vervanging 
is in 2016 gerealiseerd. 

In tabel 4.13 zijn de geprognosticeerde en gerealiseerde uit- 
breidingen en vervangingen voor TF-installaties weergegeven.

Figuur 4.19 Kwaliteit TF-installaties
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Tabel 4.13 Plan versus realisatie 2016-2020

TF-installaties

PLAN                REALISATIE PLAN

2016 2017 2016 2017 (t/m 30 juni) 2018 2019 2020

 Uitbreiding 0 0 0 0 0 0 0

 Vervanging 1 0 1 0 0 0 0

Verklaring afwijkingen (aantallen) realisatie versus plan
• 2016: realisatie = plan; geen afwijkingen 
• 2017: realisatie = plan; geen afwijkingen

4.5.8 Secundaire installaties
4.5.8.1 Algemene beschrijving
Wanneer er een kortsluiting ontstaat in het elektriciteitsnet van 
Enduris kunnen er zeer grote stromen optreden. Hierdoor kan de 
temperatuur in kabels, transformatoren en railsystemen in korte 
tijd snel stijgen, waardoor schade kan ontstaan aan de assets van 
Enduris. De netbeveiligingen spelen daarom een belangrijke rol om 
die schade te voorkomen en de betrouwbaarheid van de elektrici-
teitsnetten te garanderen. Het hele beveiligingssysteem moet 
correct ontworpen, geselecteerd, geïnstalleerd, ingesteld en getest 
worden. Enduris beheert in totaal 1761 digitale beveiligingsrelais. 

Foto 4.3 HS/MS-transformatorbeveiliging

4.5.8.2 Ontwerp en aanschaf
Beveiligingsfilosofie
De beveiligingsfilosofie dient als richtlijn voor het instellen van 
beveiligingen. Uitgangspunt is dat er slechts één storing tegelijk 
optreedt. In deze filosofie staat op hoofdlijn beschreven hoe de 
beveiligingen ingesteld dienen te worden. Door het toenemende 
aantal decentrale opwekkers wordt het echter steeds complexer 
om standaard situaties te definiëren. De uitdaging om het gehele 
elektriciteitsnet selectief te houden, wordt steeds groter. Te lange 
uitschakeltijden leiden tot hinderlijke spanningsdips die weer 
kunnen leiden tot ongewenste uitval van windparken of andere 
klanten. Bij gewijzigde of nieuwe netsituaties verdient de beveiliging 
extra aandacht. De keuze van het type relais kan wel worden 
gestandaardiseerd. Hier maakt Enduris dan ook gebruik van wat 
een positieve invloed heeft op o.a. de uitwisselbaarheid en benodigde 
kennis.

Standaardisatie op type beveiliging
Binnen Enduris worden standaard drie soorten beveiligingsrelais 
toegepast, te weten; differentiaalrelais, distantierelais en maximaal- 
stroom-tijd (MST) relais met en zonder richtingselement.  
Differentiaalrelais worden toegepast op voedingskabels waarbij de 
lengte minder dan één km bedraagt. Distantierelais worden toe- 
gepast op de hoogspanningsstations en enkele schakelstations 
waar een hoog kortsluitvermogen heerst. Zowel bij differentiaal- 
relais als bij distantierelais kunnen kortsluitingen binnen enkele 
tienden van een seconde worden afgeschakeld. Bij MST-relais dient 
meer rekening te worden gehouden met selectiviteit en kan de 
afschakeling iets langer duren. Daarnaast beperkt Enduris wildgroei 
door in het selectieproces te standaardiseren qua functionaliteit. 
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Dit draagt vanzelfsprekend bij aan een efficiënt onderhoud en 
beheer. Alertheid blijft nodig om zogenaamde ‘common-cause’ 
fouten te vermijden. In figuur 4.20 is een overzicht te vinden met 
het aantal en type beveiligingsrelais verdeeld naar netvlak.

Standaardfunctionaliteit 
De beveiligingsrelais moeten over enkele standaardfunctiona- 
liteiten beschikken. Enduris wil hier ook zoveel mogelijk op  
standaardiseren om bijvoorbeeld het lokaliseren van storingen te 
bespoedigen.

4.5.8.3 Aanleg en ingebruikname
Aangezien de installatiekosten 50% van de totale levenscyclus-
kosten bedragen, dienen de werkzaamheden goed te worden 
uitgezet richting de Service Provider. Er zijn drie verschillende aan- 
leidingen om tot een opdracht voor secundaire werkzaamheden te 
komen:
•  Opdracht naar aanleiding van netuitbreiding of netvervanging 

van primaire componenten;
•  Opdracht vanuit een klant voor een nieuwe aansluiting of 

verzwaring van de huidige aansluiting;
•  Opdracht voor secundaire vervanging naar aanleiding van 

onderhoudsresultaten/faalgedrag.
De afdeling 'Assetmanagement' van Enduris bepaalt de beveiligings- 
instellingen en bewaakt de selectiviteit van het elektriciteitsnet. 
Deze instellingen worden vervolgens door de Service Provider in 
het beveiligingsrelais gezet.

4.5.8.4 Gebruik en onderhoud
Prestatiemeting
De belangrijkste activiteit betreft het uitvoeren van de periodieke 
controles van de beveiligingsrelais waarbij verschillende acties 
worden uitgevoerd aan de hand van checklists. In de onderhouds-
filosofie van Enduris staan de toleranties beschreven waar de 
beveiligingsrelais binnen moeten blijven. Als tijdens het testen blijkt 
dat het beveiligingsrelais niet accuraat genoeg reageert, zal deze 
afgekeurd worden. Jaarlijks worden er een 400-tal beveiligingen 
getest in opdracht van Enduris. De afgelopen periode zijn er n.a.v. deze 
testen geen relais afgekeurd. Ondanks dat er geen beveiligings- 
relais afgekeurd worden, zal het testen wel noodzakelijk blijven.  
Dit door het feit dat niet alleen het beveiligingsrelais wordt getest, 
maar ook de gehele secundaire keten; bij het testen wordt er een 
hoge stroom geïnjecteerd, waardoor het beveiligingsrelais een 
uitschakeling geeft. Zo wordt zowel de schakelaar, de stroom-
transformator, het beveiligingsrelais en de communicatie naar het 
bedrijfsvoeringcentrum getest.

Figuur 4.20 Aantal en type beveiligingsrelais per netvlak
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 Tabel 4.14 Onderhoudsactiviteiten 2017-2019

SPANNINGSNIVEAU TOTAAL AANTAL #TESTEN IN 2017 #TESTEN IN 2018 #TESTEN IN 2019

10 kV 1481 292 261 304

20 kV 29 4 15 0

30 kV 27 0 0 0

50 kV 140 53 41 52

150 kV 84 42 42 42

Conditiemonitoring 
Naast het uitvoeren van de functionele controles wordt het  
kwaliteitsniveau van de beveiligingsrelais in figuur 4.21 in beeld  

gebracht door deze te koppelen aan het bouwjaar van de relais. 

Figuur 4.21 Kwaliteitsniveau beveiligingsrelais ten opzichte van KCD 2016-2025
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Het kwaliteitsniveau is de laatste jaren verhoogd door verschillende 
projecten waarbij beveiligingsrelais met gedateerde ontwerp- 
technieken zijn vervangen. Zo zijn de oude mechanische relais 
volledig vervangen door digitale relais. De digitale relais brengen 
veel voordelen met zich mee, zoals een hogere betrouwbaarheid 
en snellere afschakeltijd. Ook voor storingsanalyses is er een 
concreet storingsbeeld uit het geheugen van het relais te halen, 
waardoor herhaling in de toekomst mogelijk kan worden voor-
komen.

Risico’s
De meest relevante risico’s op het gebied van secundaire installaties 
binnen Enduris zijn:
1.  Onterechte uitschakeling van HS/MS-vermogenstransformator 

door beveiliging;
2.  Onterechte uitschakeling van kabelverbindingen door beveiliging;

Deze twee risico’s zijn als grootste risico’s op het gebied van 
secundaire installaties erkend. Voor beide risico’s is er een  
gezamenlijke beheersmaatregel, namelijk het invoeren van de 
beveiligingsinstellingen in het rekenprogramma Vision. Dit programma 
wordt gebruikt voor het maken van kortsluitberekeningen en bevat 
een module die het mogelijk maakt om beveiligingen in te voeren 
en kan vervolgens gebruikt worden om de selectiviteit automatisch 
te controleren. Dit omvangrijke project is vorig jaar van start 
gegaan en wordt gestaag vorm gegeven. De huidige database voor 
beveiligingen dient te worden uitgebreid voor aanvullende gegevens 
en alle 1761 beveiligingen dienen in een format te staan welke 
geschikt is om in Vision te implementeren. 

Tabel 4.15 Risico-analyse secundaire installaties 

RISICO BEDRIJFSWAARDE(N) RISICOSCORE
KCD 2016-2025

RISICOSCORE
01-06-2017

STREEFSCORE STREEFDATUM

Onterechte uitschakeling van HS/
MS-vermogenstransformator door beveiliging;

Kwaliteit, Imago Laag Laag Laag

Onterechte uitschakeling van kabelverbindingen 
door beveiliging;

Kwaliteit, Imago Middelmatig Middelmatig Laag 01-12-2018

Tabel 4.15 geeft een korte samenvatting weer van de score betreffende 
de twee bovenstaande risico’s. Hierin is de score ten tijde van het 
KCD 2016-2025, de huidige score en de streefscore vermeld.

Onderhoudsbeleid
Periodiek wordt er onderhoud uitgevoerd aan de beveiligingen. De 
frequentie waarmee dit gebeurt is o.a. afhankelijk van het te beveiligen 
asset, het type, het werkingsprincipe en het spanningsniveau. 

Het onderhoud bestaat voornamelijk uit het testen van de beveiliging, 
maar de overige componenten in het secundaire circuit worden 
ook gelijk beproefd. 
• Vermogenstransformator beveiligingen  2 jaarlijks;
• 50 kV     2 jaarlijks;
• 30 kV    5 jaarlijks;
• 20 kV    5 jaarlijks;
• 10 kV     5 jaarlijks;
• SEG-WIC relais   8 jaarlijks.

Op basis van de prestaties, condities en risico’s kan worden 
besloten om de frequenties aan te passen. Hier is momenteel 
echter geen aanleiding toe. 

4.5.8.5	Modificaties
Een recent vraagstuk is hoe er moet worden omgegaan met firm-
ware updates. Vooralsnog is het uitvoeren van firmware updates 
niet altijd een vereiste. Maar gezien de ontwikkelingen zal het 
thema ‘Informatiebeveiliging’ steeds belangrijker worden. In de 
toekomst zal het ook steeds belangrijker worden om zoveel mogelijk 
data op afstand te kunnen verkrijgen uit het net, zonder dat er 
iedere keer iemand op pad hoeft. Op enkele locaties is dit technisch 
mogelijk, echter door het risico op cyberaanvallen is dit nog niet 
doorgevoerd. Hier zal de komende jaren veel aandacht aan worden 
besteed.

4.5.8.6 Vervangingen, verwijderen en ontmantelen
Een aandachtspunt bij secundaire installaties is dat zeer specifieke 
kennis nodig is voor het operationeel houden van deze systemen. 
Vooral bij oudere systemen is deze kennis minder eenvoudig te 
waarborgen binnen Enduris. Dit aspect kan mede de aanleiding 
zijn om tot preventieve vervanging over te gaan. Het vervangings-
beleid heeft ertoe geleid dat de samenstelling van de beveiligings- 
relais is gewijzigd. 
•  Er worden jaarlijks ± 25 relais vervangen en ± 25 nieuwe relais 

geplaatst;
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•  De eerste generatie digitale relais, zijn inmiddels zo’n 25 jaar 
oud. Deze staan op de begroting om vervangen te gaan worden;

•  Tevens is Enduris bezig in het kader van smart-grids om de 
distributienetten te voorzien van slimme 10 kV-installaties. 
Deze installaties worden voorzien van beveiligingen waardoor 
een afschakeling zich maar tot bijvoorbeeld ‘een halve ring’ 
beperkt en de gemiddelde onderbrekingsduur verder kan dalen.

Leeftijd secundaire apparatuur t.o.v. primaire apparatuur
Tevens wordt er gekeken naar de leeftijd van de primaire apparatuur 
voordat er over wordt gegaan op het vervangen van de relais.  
Het streven is om gedurende de levenscyclus van de primaire 
installatie de secundaire installatie twee keer te vervangen. De 
afschrijftermijn van een primaire installatie is 50 jaar. Voor secundaire 
assets wordt 25 jaar aangehouden, mits aan een aantal voor-
waarden voldaan blijft worden.
 
4.5.9 Overig
Tenslotte is er nog een verscheidenheid aan componenten en 
onderdelen, waar inspecties en onderhoud aan wordt verricht. Ook 
hiervoor is een onderhouds- en vervangingsbeleid ontwikkeld op 
dezelfde basis als hiervoor beschreven.
In een aantal gevallen worden de onderhoudswerkzaamheden 
uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. Er wordt volstaan met 
een opsomming van een aantal belangrijke onderwerpen:
•  Inspectie en onderhoud van telecommunicatie apparatuur
•  Controle en keuren van gereedschappen, hulpmiddelen en veilig-

heidsvoorzieningen

•  Uitvoeren van civiel onderhoud aan gebouwen en afrasteringen 
bij de hoogspanningsstations

•  Periodiek onderhoud van accubatterijen
•  Periodiek onderhoud van aardingstransformatoren
•  Periodiek onderhoud van noodstroomvoorzieningen, zoals het 

uitvoeren van onderhoudsbeurten, olie verversen, proefdraaien 
en het meten van stromen en spanningen van de startaccu’s.

 
4.5.10 Middenspanning
Het middenspanningsnet (hierna MS-net) van Enduris zorgt voor 
de verdere distributie van vermogen vanuit het hoogspanningsnet 
en bestaat uit de volgende (deel)systemen:
• Schakel- en regelstations
• Middenspanningsruimten
• Middenspanningsverbindingen

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt een kwalitatieve weergave 
van het MS-net als geheel gegeven. Er wordt beschreven welke 
componenten of (deel)systemen het vaakst getroffen zijn door een 
storing en wat de bijdrage was aan de totale uitvalduur. Daarna 
zullen de verschillende (deel)systemen en onderliggende componenten 
in meer detail worden behandeld.

Kwaliteit MS-net
Uit de analyse van de prestaties van het elektriciteitsnet (paragraaf 
4.3) blijkt dat storingen in het MS-net verantwoordelijk zijn voor het 
grootste aantal getroffen afnemers. In tabel 4.16 zijn per asset in 
het MS-net het aantal storingen op jaarbasis weergegeven.

Tabel 4.16 Aantal storingen van de verschillende componenten in het MS-net in de periode 2012 t/m 2016

STORINGEN IN HET MS-NET 2012 2013 2014 2015 2016 2012 - 2016

Kabel 18 32 35 19 30 134

Massamof 24 17 30 32 26 129

Kunststofmof 10 8  4  7 5 34

Oliemof 5 8 4 6 7 30

Smeltveiligheid 1 4 2 3 1 11

Aantallen <2% 8 6 6 3 7 30

Externe oorzaak 3 0 5 4 1 13

Overig 16 8  7 6 11 48

Totaal 85 83 93 80 88 429
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Het MS-net heeft het grootste aandeel in de totale uitvalduur. In 
figuur 4.22 wordt de procentuele verdeling vermeld van de 
getroffen componenten bij een middenspanningsstoring (hierna 
MS-storingen) in de periode 2012-2016. Verreweg de meeste 
MS-storingen (76%) treden op in het ondergrondse deel van de 
infrastructuur (kabel + mof). In paragraaf 4.5.13 wordt nader  
ingegaan op de kwaliteit van deze middenspanningsverbindingen. 
Storingen in transformatoren, lastscheiders, vermogensschake-
laars en dergelijke vallen allemaal in de categorie ‘aantallen < 2%’ 
en vormen slechts een klein deel van het aantal MS-storingen.  
De categorie ‘overig’ omvat alle componenten die niet onder zijn te 
brengen in de reguliere categorie-indeling van het storingsregistratie- 
systeem Nestor.

In figuur 4.23 wordt de bijdrage van de getroffen componenten in 
de jaarlijkse uitvalduur weergegeven. Dit geeft een iets andere 
verdeling dan figuur 4.22. Mofstoringen dragen over het algemeen 
meer bij aan de uitvalduur dan kabelstoringen. Eén van de redenen 
hiervoor is het feit dat kabelstoringen veelal worden veroorzaakt 
door graafwerk, wat over het algemeen een kortere lokalisatietijd 
vergt. Storingen waarvan de gevolgen beperkt blijven tot de uitval 
van één transformatorruimte (smeltveiligheid, lastscheider) 
dragen nauwelijks bij aan de totale uitvalduur.

 

Figuur 4.22 Procentuele bijdrage van verschillende 
componenten in het totale aantal MS-storingen in de periode 
2012 t/m 2016

Figuur 4.23 Procentuele bijdrage van verschillende 
componenten aan de uitvalduur in het MS-net in de periode 
2012 t/m 2016
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4.5.11 Schakel- en regelstations
4.5.11.1 Algemene beschrijving
In het MS-net zijn 57 schakelstations opgenomen, waarvan er 
twee ook een regelfunctie hebben. Onder een schakelstation wordt 
een verdeelpunt in het MS-net verstaan waarin een schakelinstallatie 
is geplaatst voorzien van vermogensschakelaars. Schakelstations 
zorgen voor sectionering van het MS-net. Het voordeel hiervan is 
dat tijdens het optreden van kortsluiting het storingsgebied 
beperkt blijft. Een regelstation is een bijzondere uitvoering van een 

schakelstation. In een regelstation zijn meerdere MS-installaties 
aanwezig die voorzien zijn van vermogensschakelaars. Tussen deze 
installaties zijn regeltransformatoren geplaatst die automatisch 
regelen in het geval van een te lage of te hoge spanning. In de 
schakel- en regelstations bevinden zich in totaal 80 schakel- 
installaties.

In figuur 4.24 is de leeftijdsopbouw van de schakel- en regel- 
stations weergegeven.

Figuur 4.24 Leeftijdsverdeling schakel- en regelstations
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4.5.11.2 Ontwerp en aanschaf
Netontwerp
De beslissing om op een bepaalde locatie in het net een schakel-
station op te richten wordt genomen op basis van een aantal 
criteria. Belangrijke overweging hierbij is het vermogen wat 
getransporteerd moet worden, en de kabellengte tot het hoofd- 
verdeelstation. Ook het aantal aansluitingen wat spanningsloos 
raakt bij een kortsluiting wordt meegenomen in de beslissing tot 
de bouw van een schakelstation.

Bij grote kabellengtes en/of dunne doorsnedes, gecombineerd met 
aanzienlijke te transporteren vermogens, kunnen ontoelaatbare 
spanningsvariaties optreden. Dan kan er voor gekozen worden om 
regeltransformatoren in het station te plaatsen, indien daarvoor de 
ruimte aanwezig is. In een dergelijk geval krijgt het schakelstation 
een regelfunctie en wordt daarom aangeduid als regelstation.

Ontwerp schakelstation
De belangrijkste componenten in een schakelstation zijn de 
middenspanningsschakelinstallaties welke voorzien zijn van 
vermogenschakelaars. Daarnaast is ook de behuizing van belang. 
In het geval van een regelstation vormen ook de regeltransforma-
toren een wezenlijk onderdeel.

De oudere gebouwen zijn van het gemetselde type. Vanaf 1990 zijn 
geprefabriceerde schakelstations geplaatst (foto 4.4). Als schakel- 
installatie is in 89% van de gevallen de SVS toegepast (foto 4.5).  
De overige installaties zijn van het type Capitôle en FMX (foto 4.6). 
Geen van de installaties in het middenspanningsnet bevat SF6 als 
blus- of isolatiemedium. Destijds is het besluit genomen om SF6 
niet toe te passen zolang er acceptabele alternatieven bestaan.  
Op basis van een aantal overwegingen wordt dit besluit momenteel 
ter discussie gesteld. Dit zou er toe kunnen leiden dat in de 
toekomst installaties met SF6 als isolatiemedium worden toegepast. 

In het kader van verbetering van de betrouwbaarheid van het net 
zijn in de periode 2006-2007 vrijwel alle schakelinstallaties voor-
zien van motorbediening. Hiermee is het mogelijk dat de 
schakelaars vanaf het Regionaal bedrijfsvoeringCentrum (RC) 
worden in- en uitgeschakeld. 

Bij het oprichten van een schakelstation dient rekening te worden 
gehouden met de volgende zaken:
•  Zo optimaal mogelijke plaatsing in het middenspanningsnet
•  Voldoende ruimte aanwezig voor het benodigde aantal schakel-

velden, rekening houdend met toekomstige uitbreiding.
•  Uitgangspunt is een prefab gebouw, waarbij rekening gehouden 

moet worden met de eisen van de vergunningsverlener.
•  Uitgangspunt is dat een schakelstation voorzien wordt van een 

enkel-rail schakelinstallatie die kan worden onderverdeeld in 2 
railsegmenten. (Alternatief hiervoor is het gebruik van 2 aparte 

installaties). De reden hiervoor is dat een segment volledig 
spanningsloos gemaakt moet kunnen worden t.b.v. werkzaam-
heden (bijv. onderhoud) zonder dat de aangeslotenen daarvan 
hinder ondervinden.

•  Elk railsegment (of elke schakelinstallatie) dient te zijn voorzien 
van een spanningsmeetveld, zodat de beveiligingsapparatuur 
kan blijven functioneren.

•  Bij de verdeling van de kabels over de segmenten moet rekening 
gehouden worden dat dit zodanig plaats vindt dat een rail- 
segment zo eenvoudig mogelijk spanningsloos gemaakt kan 
worden. (Bijvoorbeeld het begin van de ringkabel op het ene 
segment en het eind op het andere segment en voedingskabels 
verdelen over de segmenten).

•  De vermogensschakelaars dienen te zijn voorzien van afstands-
bediening, zodanig dat ze vanaf het Regionaal bedrijfsvoerings 
Centrum bediend kunnen worden.

•  Om een correct functioneren van de beveiligingsapparatuur te 
garanderen, ook wanneer de voedingspanning is onderbroken, 
dient in het station een accubatterij van voldoende capaciteit 
aanwezig te zijn.

•  Elk schakel- en regelstation dient te zijn voorzien van een 
geschikte brandblusser.

•  Regelstations hebben aanzienlijk meer ruimte nodig dan  
schakelstations. Indien verwacht kan worden dat het station in 
de toekomst tevens een regelfunctie moet gaan vervullen,  
moet hier al in de beginfase rekening mee gehouden worden.

Foto 4.4 Prefab schakelstation
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Foto 4.5 MS-schakelinstallatie type SVS

 Foto 4.6 MS-schakelinstallatie type FMX

Aanschaf
Voor aanschaf van de schakelinstallaties worden jaarlijks raam-
contracten afgesloten. Tijdens het proces van vaststelling van 
deze contracten worden diverse uitgangspunten gehanteerd. 
Enduris wenst een state-of-the-art installatie toe te passen met 
een gunstige prijs/kwaliteit verhouding, welke voldoet aan de 
vooraf opgestelde specificaties.

4.5.11.3 Aanleg en inbedrijfname
Uitgangspunt is dat de leverancier de opstelling van de installatie 
in het schakelstation verzorgt, en de installatie getest en gebruiks-
klaar oplevert aan Enduris. De opleverrapporten worden door de 
leverancier opgesteld en aan Enduris ter beschikking gesteld.  
Het aansluiten van de kabels gebeurt door de Service Provider.  
Dit geldt eveneens voor het plaatsen, instellen en testen van de 
beveiligingsapparatuur. Om de schakelaar vanaf het bedrijfsvoerings- 
centrum te kunnen bedienen bouwt de leverancier een aandrijving 
in en een remote terminal unit in. Ook verzorgt de Service Provider 

de communicatie van de signalen, stelt de  parameters in, en test 
vervolgens het complete afstandsbedieningssysteem. 

4.5.11.4 Gebruik en onderhoud
Prestatiemeting
De prestaties van de schakelstations worden o.a. gemeten aan de 
hand van het aantal opgetreden storingen en de bijdrage aan de 
uitvalduur. Uit figuur 4.22 en 4.23 blijkt dat schakel- en regel- 
stations op beide aspecten goed hebben gepresteerd. Daarnaast 
worden de prestaties van de schakelstations gemeten aan de hand 
van het aantal opgetreden incidenten. Het belangrijkste aspect 
hierbij is dat de schakelaar tijdig afschakelt in het geval van een 
kortsluiting, nadat het beveiligingsrelais hiervoor een uitschakel-
commando heeft gegeven. Naast het onderbreken van de 
kortsluitstroom, moet de schakelaar ook tijdens normale bedrijfs- 
voering probleemloos functioneren.

Algemeen kwaliteitsniveau
In de jaren 2015 en 2016 heeft Enduris niet te maken gehad met 
weigerende schakelaars op het moment van een kortsluiting. De 
prestaties van de schakelstations kunnen daarom als zeer goed 
worden beoordeeld. Door het periodieke onderhoud dat wordt 
uitgevoerd aan de schakelinstallaties zijn deze installaties in goede 
conditie. Op basis van de geconstateerde incidenten in de voor-
gaande jaren is wel extra aandacht besteed aan de conditie van de 
vacuümbuizen in de SVS-schakelinstallaties en aan het aandrijf-
mechaniek in de Capitôle-installaties.
De vier aanwezige regeltransformatoren presteren goed. De jaar-
lijkse analyse van de olie toont aan dat de trafo’s in goede conditie 
zijn. Het kwaliteitsniveau van de schakelstations zelf (de 
gebouwen) varieert van redelijk tot goed. De urgente bouwkundige 
zaken die geïdentificeerd zijn tijdens periodieke inspecties zijn 
opgelost. De minder urgente bouwkundige zaken worden verholpen 
in een jaarlijks onderhoudsproject .

Belangrijkste risico’s
Het belangrijkste risico bij een schakelstation is een doorslag in 
een schakelveld van een schakelinstallatie type SVS. Hierdoor kan 
dit veld, de naastliggende velden en mogelijk ook de rest van de 
betreffende schakelinstallatie langdurig buiten bedrijf zijn. Dit 
risico is opgenomen in het risicoregister. Dit risico is als laag 
gekwalificeerd. Enduris is nog niet geconfronteerd met een dergelijk 
falen. Het risico is bepaald op basis van storingen die zich bij  
collega-netbeheerders hebben voorgedaan. In tabel 4.17 is het 
risico nader toegelicht.
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Onderhoudsbeleid
Het onderhoud aan schakel- en regelstations kan worden uit- 
gesplitst in:
a) Bouwkundig onderhoud
b) Elektrotechnisch onderhoud

Bouwkundig onderhoud
Het bouwkundig onderhoud omvat:
•  Schilderwerk
•  Dakreparatie, dakreiniging
•  Reparatie van goten/regenwaterafvoer
•  Reparatie/vernieuwen van boeiboorden/overstekken
•  Reparatie/vervangen van deuren, kozijnen, hang- en sluitwerk, 

roosters
•  Snoeiwerk
•  Reparatie van hekwerken

Vanaf 2013 is een structureel systeem van inspecties van toepas-
sing. Hierbij wordt uitgegaan van een vast interval van vijf jaar 
tussen de inspecties. Jaarlijks wordt 20% van het totale aantal 
schakel/regel-stations geïnspecteerd en zo nodig onderhouden. 
Naast de vijfjaarlijkse inspectie worden deze stations ook minimaal 
jaarlijks bezocht voor een schoonmaakbeurt. Eventuele geconsta-
teerde urgente gebreken worden direct verholpen. De in het station 
aanwezige brandblusser dient jaarlijks te worden gecontroleerd.

Elektrotechnisch onderhoud van schakelinstallaties
Het elektrotechnisch onderhoud wordt periodiek uitgevoerd. Het uit- 
gangspunt hierbij is de interval die door de betreffende leverancier 
wordt geadviseerd. Bij het uitvoeren van het onderhoud wordt de 
checklist gebruikt die door de leverancier is opgesteld. Het onder-
houd wordt, voor zover mogelijk, uitgevoerd door eigen monteurs. 
Deze monteurs zijn hiervoor opgeleid door de leverancier van de 
installaties. Als tijdens dit eerstelijns-onderhoud zaken worden 
geconstateerd die niet door deze monteurs opgelost kunnen 
worden, wordt alsnog de serviceorganisatie van de leverancier 
ingeschakeld (tweedelijns-onderhoud). In de jaren 2015/2016 is 
onderhoud verricht aan negen schakelinstallaties, die opgesteld 
staan in schakelstations. 
Voor het jaar 2017 staan 13 schakelinstallaties, in schakelstations, 
op de planning om te worden onderhouden.

Elektrotechnisch onderhoud van regeltransformatoren
De vier regeltransformatoren die Enduris in eigendom heeft, staan 
opgesteld in de regelstations in Grijpskerke en Serooskerke 
(Schouwen-Duiveland). Eén van deze transformatoren heeft een 
vermogen van 15 MVA, de overige drie transformatoren zijn 20 
MVA. De bouwjaren van deze transformatoren zijn 1993, 1998 
(twee stuks) en 2003. Ieder jaar wordt voor deze transformatoren 
een gasanalyse uitgevoerd. Daarnaast worden periodiek het water-
gehalte (elke zes jaar), het zuurgetal (elke zes jaar) en de door- 
slagspanning (elke drie jaar) vastgesteld. Tenslotte wordt de 
aanwezige regel- schakelaar 1x per 5 jaar onderhouden. Dit is in het 
jaar 2012 voor het laatst uitgevoerd en staat voor 2017 reeds ingepland. 
Actiepunten naar aanleiding van inspecties worden, afhankelijk 
van de ernst van het defect, direct dan wel op termijn uitgevoerd. 
Naast dit toestandsafhankelijk onderhoud is soms storingsafhan-
kelijk onderhoud noodzakelijk. Dit betreft reparaties en/of 
vervangingen die op korte termijn moeten worden uitgevoerd. 
Meestal gaat het in die gevallen om een slot dat niet meer correct 
functioneert. Ook worden tijdens de normale bedrijfsvoering 
(handmatig of op afstand) schakelhandelingen verricht en worden 
kabels geaard. Hierbij kunnen afwijkingen en/of storingen worden 
geconstateerd die als input worden gebruikt bij het beoordelen van 
de conditie van de assets. In de periode 2015 – 2016 zijn, tijdens 
inspecties en gedurende de bedrijfsvoering, een aantal onvolko-
menheden geconstateerd in de opgestelde schakelinstallaties. 
Geen van de geconstateerde gebreken gaf aanleiding tot veilig-
heids- of bedrijfsvoerings-issues.
 
4.5.11.5.	Modificeren,	vervangen	en	uitbreiden
Bij schakelstations kunnen de volgende modificaties worden door-
gevoerd:
• Vervangen van de schakelinstallatie
• Retrofitten van de schakelinstallatie
• Uitbreiding van de schakelinstallatie
• Uitbreiding van het aantal schakelstations

Modificeren
Modificeren (Retrofit) is toegepast op één schakelinstallatie van 
het type Capitôle. Deze installatie heeft uitrijdbare schakelaars. De 
originele olie-arme schakelaars zijn tijdens deze retrofit-actie 
vervangen door vacuümschakelaars met elektromagnetische 
aandrijving. In het Enduris-net is nog één schakelstation aanwezig 

Tabel 4.17 Afschrift risicoregister 

RISICO BEDRIJFSWAARDE(N) RISICOSCORE
KCD 2016-2025

RISICOSCORE
05-2017

STREEFSCORE STREEFDATUM

Doorslag in een veld van een 
SVS-schakelinstallatie

Kwaliteit Laag Laag Laag n.v.t.
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Tabel 4.18 Uitbreiding en vervanging schakelstations 

Schakelstations

PLAN KCD 
2016 - 2025

            REALISATIE PLAN KCD 
2018 - 2017

2016 2017 2018 2015 2016 2017 (t/m 30 juni) 2018 2019 2020

Uitbreiding aantal 
schakelstations 1 0 1 0 0 1 1 2 1

Vervanging 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Retrofit nvt nvt nvt 0 0 0 0 0 1

Uitbreiding 
schakelvelden nvt nvt nvt 0 4 2 17 31 10

met een Capitôle-installatie. Mogelijk dat deze installatie in de 
toekomst ook in aanmerking komt voor retrofit. Dit is afhankelijk 
van de conditie van de installatie, de beschikbaarheid van reserve- 
onderdelen en expertise om onderhoud te verrichten aan deze 
installatie.

Vervangen
In het verleden zijn veel schakelinstallaties uitgewisseld. Dit betrof 
met name gedateerde Coq-installaties die niet meer bestand 
waren tegen de steeds verder gestegen kortsluitvermogens. Het 
Coq-uitwisselingsproject is inmiddels volledig afgerond. Momenteel 
staat er nog één uitwisseling op het programma, namelijk van een 
SVS uit de beginjaren dat deze installatie op de markt gekomen is. 
Het probleem is dat deze installatie niet voorzien kan worden van 
afstandsbediening. Uitwisseling van deze installatie staat (voor-
lopig) op de planning voor 2021 (was eerder gepland voor 2018). 

Verder zijn momenteel geen nieuwe uitwisselacties voorzien.

Uitbreiding bestaande installaties
Dit betreft met name de schakelinstallaties van het type SVS.  
De SVS wordt niet meer als complete installatie gefabriceerd,  
maar het is nog wel mogelijk om schakelvelden aan te bouwen aan 
bestaande installaties. Voor de jaren 2017 en 2018 zijn uit- 
breidingen van zes respectievelijk vier schakelvelden op in de  
planning opgenomen.

Uitbreiding van het aantal schakelstations
In 2015/2016 zijn er geen nieuwe schakelstations in het distributie- 
net geplaatst. Het geplande schakelstation voor 2016 is begin 
2017 in bedrijf gekomen. De planning voor de komende jaren is te 
zien in tabel 4.18. 

4.5.11.6. Verwijderen en ontmantelen
Aan het eind van de levensduur worden de componenten van een 
schakelstation verwijderd en afgevoerd. Voor het op een correcte 
wijze afvoeren van de verschillende apparatuur wordt de procedure 
‘Afvalstoffen Beheer’ gevolgd. De schakelinstallaties bestaan voor 
het grootste deel uit metalen en kunststoffen. De Capitôle-schakelaar 
bevat tevens nog een kleine hoeveelheid olie. In geen enkele schakelaar 
en/of schakelinstallatie is SF6-gas als blus- of isolatiemedium toe- 
gepast. Er is speciale aandacht voor de aanwezige accubatterijen.

4.5.12 Middenspanningsruimten
4.5.12.1 Algemene beschrijving
Een middenspanningsruimste (MS-ruimte) zorgt voor levering  
van spanning aan het laagspanningsnet of direct aan een 
 middenspanningsklant. Enduris beheert ongeveer 3700 midden-
spanningsruimten, hierna MS-ruimten genoemd.

Een MS-ruimte is opgebouwd uit de volgende componenten:
•  Behuizing: heeft als functie om de verschillende componenten 

tegen weersinvloeden en vandalisme te beschermen. Het voor-
komt aanraking met onder spanning staande delen door de 
externe omgeving.

•  MS-installatie: hiermee kan geschakeld worden in het midden-
spanningsnet. Deze bevat ook een beveiligde aansluiting voor 
de MS/LS-transformator.

•  MS/LS-transformator: zorgt voor het omzetten van de midden-
spanning naar laagspanning voor de aangeslotenen.

•   Laagspanningsrek: hierop kunnen meerdere LS-kabels aan- 
gesloten worden, beveiligd met zekeringen.

•  Verder is er nog een bedrijfsmeter voor het meten van de trans-
formatorbelasting en een installatie voor het aansturen van de 
openbare verlichting.
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Foto 4.7 Diverse stationsuitvoeringen van linksboven naar rechtsonder, Betreedbaar gemetseld, Lahmeyer, Holec compact, Holec mini, 
Alfen Kubus en Alfen Diabolo.
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4.5.12.2 Ontwerp en aanschaf MS-ruimten
Sinds 1965 past Enduris zogenaamde compactstations toe. 
Compactstations zijn MS-ruimten die niet betreedbaar zijn. Enduris 
is begonnen met het station van het fabricaat Lahmeyer, opgevolgd 
door de Holec mini en compact welke op hun beurt weer zijn op- 
gevolgd door de Alfen Kubus. Wanneer er op dit moment een 
MS-ruimte wordt bijgeplaatst is deze meestal van het type Alfen 
Diabolo. In stedelijk gebied en bij grotere aansluitingen wordt  
incidenteel wel een betreedbaar station geplaatst.

Enduris plaatst vanaf 2005 standaard betonnen compactstations 
van het type Alfen Diabolo, waarbij er gekozen kan worden uit een 
vijftal uitvoeringen. De uitvoering is afhankelijk van het aantal 
benodigde laagspannings- en middenspanningskabels, het type 
middenspanningsinstallatie en de grootte van de transformator.

4.5.12.3 Aanleg en ingebruikname
De redenen om een MS-ruimte te plaatsen en aan te leggen zijn 
divers. Voorbeelden hiervan zijn netuitbreidingen, vervanging op 
basis van kwaliteit, reconstructies waarbij de MS-ruimte verplaatst 
moet worden of klantuitbreidingen. Voor het correct aanleggen 
heeft Enduris diverse handleidingen, (werk)voorschriften en veilig-
heidsinstructies opgesteld. Na de in gebruik name wordt een 
opleveringskeuring uitgevoerd en worden de revisiegegevens 
opgenomen in het bedrijfsmiddelenregister.

4.5.12.4 Gebruik en onderhoud
Prestatiemeting
Uit de analyse van de storingen uit Nestor blijkt dat er de afgelopen 
tien jaar zich 54 storingen hebben voorgedaan in een MS-ruimte.
Dit betrof 10 maal de MS/LS transformator, 22 maal een smelt- 
veiligheid, 15 maal de lastscheider en 7 maal een eindsluiting. 
Gemiddeld zijn dat minder dan zes storingen per jaar. Dit lage aantal 
storingen is in overeenstemming met het langjarig gemiddelde.

Conditiemonitoring 
Afhankelijk van de inspectieresultaten krijgt de MS-ruimte een 
kwaliteitsoordeel van 1 tot en met 4, waarbij ‘1’ staat voor de  
kwalificatie ‘goed’, en ‘4’ voor ‘directe actie noodzakelijk’.

De resultaten van de uitgevoerde inspecties zijn weergegeven in de 
figuur 4.25.

Het kwaliteitsniveau, gebaseerd op de conditie van de MS-ruimten, 
is de laatste jaren gestabiliseerd. Het overgrote deel van de 
MS-ruimten heeft de conditie ‘2’, wat staat voor ‘gemiddeld’. 

Figuur 4.25 Weergave conditie MS-ruimten
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Risico’s
Een risico op het gebied van MS-ruimten binnen Enduris zijn de 
open laagspanningsrekken. Door niet geïsoleerde componenten is 
aanraking mogelijk met spanningsvoerende delen. Dit risico is 
beheerst doordat er alleen geautoriseerd personeel in de MS- 
ruimten kan komen. Dit personeel kan bij werkzaamheden  
het laagspanningsrek afschermen en dient altijd persoonlijke  
beschermingsmiddelen te gebruiken.

Onderhoudsbeleid
De Service Provider draagt zorg voor de uitvoering van het 
toestandsafhankelijke onderhoud. Dit betekent in de praktijk dat 
een MS-ruimte gemiddeld 1 maal in de vijf à zes jaar wordt  
geïnspecteerd. Afhankelijk van de inspectieresultaten wordt er 
vervolgonderhoud uitgevoerd, worden slechte onderdelen 
vervangen of wordt de hele MS-ruimte vervangen. De inspectie 
interval kan variëren tussen de één en tien jaar.
Er is vooralsnog geen aanleiding om het bestaande inspectie-, 
onderhouds- en vervangingsbeleid te wijzigen. 

4.5.12.5	Modificaties
Er kunnen diverse modificaties binnen MS-ruimten worden toe- 
gepast. Indien nodig worden oude laagspanningsrekken vervangen 
door laagspanningsrekken met schakelbare laagspannings-
stroken. Een ander voorbeeld is de toepassing van een regelbare 
transformator. Deze transformator zorgt ervoor dat de laagspanning 
bij wisselende belasting op het juiste niveau wordt geregeld. 

Om gestelde streefwaarden t.a.v. de uitvalduur te bereiken zijn er in 
MS-ruimten de volgende modificaties doorgevoerd:
1)  Op een 150-tal strategische locaties zijn er op afstand uitlees-

bare kortsluitverklikkers aangebracht op de MS-installatie om 
storingslocaties in het MS-net sneller te kunnen bepalen. 

2)  Er zijn in een 20-tal MS-ruimten op afstand bedienbare MS- 
installaties geplaatst met als doel om na uitval van het MS-net 
de helft van het MS-net op afstand weer in te kunnen schakelen. 

Op de foto’s in 4.8 is van genoemde drie modificaties een 
voorbeeld te zien. 

Foto 4.8 MS/LS-transformator en LS-rek met schakelbare 
stroken, MS-installatie met op afstand uitleesbare kortsluit- 
verklikkers en MS-installatie met afstandsbediening
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4.5.12.6 Vervangen, verwijderen en ontmantelen
Het vervangen van een complete MS-ruimte of componenten kan 
om diverse redenen plaatsvinden. Zo kan de conditie van één of 
meerdere componenten zodanig zijn dat vervangen noodzakelijk 
is. Maar ook als gevolg van een stijging van het aantal klanten dat 
op de MS-ruimte wordt aangesloten, een toename van de 
gevraagde capaciteit van bestaande klanten, een reconstructie 
van een weg of kabelverzwaring kan een vervanging tot gevolg 
hebben. Hierdoor worden er op jaarbasis een 30-tal MS-ruimten 
vervangen. 

Belangrijke componenten in een MS-ruimte die bepalen of tot een 
vervanging wordt overgegaan zijn de MS/LS transformator en de 
MS-installatie. In figuur 4.26 is het plaatsingsjaar en daarmee de 
leeftijd van MS/LS-transformatoren en MS-installaties weergegeven. 
 

Uit de grafiek blijkt dat de transformatoren een hogere leeftijd 
hebben dan de MS-installaties. 
Dit is te wijten aan het feit dat MS-installaties een kortere levens-
duur hebben. Zo worden oudere MS-installaties van het type 
Magnefix MNN en MDN vervangen doordat deze kleine zekering-
houders hebben die minder goed leverbaar zijn. Enduris had in 
2011 nog 430 MS-installaties van het type Magnefix MNN en MDN 
in het net. Begin 2017 was dit afgenomen tot 200.

Ook worden er de laatste jaren veel stations van het type Lahmeyer 
vervangen. Deze stations hebben een bouwjaar vanaf 1965.  
Dit blijkt ook uit tabel 4.25 Aantallen MS-ruimten per type 
MS-ruimte. In deze tabel is te zien dat er in twee jaar tijd 54 
Lahmeyers zijn vervangen. De Lahmeyer stations worden 
vervangen wanneer het plaatstaal begint te roesten, ook is bij dit 
station een afwijkend type transformator toegepast waardoor 
verzwaring vaak niet mogelijk is. Enkele keren per jaar kan er ook 
vanwege netoptimalisatie een Lahmeyer station vervallen.

Figuur 4.26 leeftijdsopbouw van MS/LS-transformatoren en MS-installaties

1200

1000

800

600

400

200

0

MS/LS transformatoren MS installaties

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2009

2010-2019

Aa
nt

al

Bouwjaar



120      Kwaliteits- en Capaciteitsdocument elektriciteit

Tabel 4.20 Geprognosticeerde en gerealiseerde uitbreidingen en vervangingen voor MS-ruimten

MS-ruimte

PLAN REALISATIE PLAN

2015 2016 2017 2015 2016 2017 (t/m 30 juni) 2018 2019 2020

 Uitbreiding 25 30 30 67 73 53 33 35 37

 Vervanging 28 30 30 * * * 46 46 46

Verklaring afwijkingen (aantallen) realisatie versus plan
•  2015: realisatie = *, bij uitbreiding staat het totaal, dit is inclusief vervanging.
•  2016: realisatie = *, idem
•  2017: realisatie = *, idem

Tabel 4.19 Aantallen MS-ruimten per type MS-ruimte 

TYPE MS-RUIMTE
KCD 2016-2025

(1-1-2015)
KCD 2018-2027

(1-1-2017)
VERSCHIL

Betreedbaar 1167 1144 -23

Lahmeyer 532 478 -54

Holec 960 945 -15

Alfen Kubus 516 508 -8

Alfen Diabolo 395 491 +96

Kasten 117 115 -2

Totaal 3687 3681 -6

In tabel 4.19 is het verloop van de aantallen van de diverse typen 
MS-ruimten weergegeven. Duidelijk is te zien dat de oudste 
MS-ruimten (Lahmeyers) worden vervangen, zodat deze flink in 
aantal afnemen en dat alleen de nieuwe Alfen Diabolo MS-ruimten 
in aantal toenemen.
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4.5.13 Middenspanningsverbindingen
4.5.13.1 Algemene beschrijving
Een middenspanningsverbinding kan bestaan uit verschillende 
componenten:
•  de kabel;
•  de eindsluiting (aansluiting op de schakelinstallatie);
•  de mof (om kabels met elkaar te verbinden).

Kabels
Vanaf het begin van de elektrificatie van Zeeland is de Gepantserde 
PapierLoodKabel (kortweg GPLK) toegepast. In eerste instantie 
waren deze kabels voorzien van koperen geleiders. Omstreeks 
1976 is, op economische gronden, overgestapt op aluminium 
geleiders. In 2001 is overgestapt op de EDPLK (polyEtheen, staal- 
Draadpantser PapierLoodKabel). Deze kabel is vergelijkbaar met 
de GPLK. De verschillen zitten in de buitenste lagen: draadscherm 

en kunststofmantel in plaats van pantser en jute omhulling.  
In 1980 is als proef een drie-aderige kunststofkabel gelegd.  
Nadat zich wereldwijd de waterboomproblematiek openbaarde,  
is de proef toen niet gevolgd door over te stappen op kunststof. 
Pas op het moment dat de betrouwbaarheid van de kunststofkabel 
(foto 4.9) bewezen was, is dit type kabel in de hele provincie  
geïntroduceerd. In eerste instantie voor de grotere diameters 
(vanaf 400 mm2), omdat hiervoor geen gangbare GPLK voor-
handen was. In 2005 is volledig gestopt met de aanschaf van de 
papierloodkabel. Vanaf dat moment is voor doorsnedes t/m 240 
mm² standaard de drie-aderige kunststofkabel toegepast, ook wel 
aangeduid met XLPE-kabels, cross (X) Linked PolyEthyleen.  
Voor doorsnedes groter dan 240 mm² wordt de éénaderige  
kunststofkabel gebruikt. De minder betrouwbare kunststofkabels uit 
de beginperiode zijn overigens inmiddels uit het MS-net verwijderd.
 

Foto 4.9 Kunststof middenspanningskabel
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De lengte van de MS-kabels bedraagt op dit moment bijna 4.300 
kilometer. Het merendeel is onderdeel van het 10 kV-net. Daarnaast 
is er een beperkt 20 kV- en een zeer beperkt 30 kV-net. Hierin is 
uitsluitend kunststofkabel toegepast. De leeftijdsopbouw van het 
MS-kabelnet is te zien in figuur 4.27.

 

Figuur 4.27 Leeftijdsverdeling papier-lood en kunststof middenspanningskabel
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Eindsluitingen
Daar waar de kabel wordt verbonden met de schakelinstallatie 
wordt gebruik gemaakt van een eindsluiting (foto 4.10).
Het type eindsluiting wordt enerzijds bepaald door de installatie 
waaraan de kabel gekoppeld moet worden en anderzijds door het 
soort kabel. Door de jaren heen heeft de netbeheerder voor papier- 
loodkabels vette eindsluitingen en voor kunststofkabels droge 
eindsluitingen toegepast.

Moffen
Moffen worden gebruikt om kabeldelen te verbinden. Er zijn 
verschillende situaties waarin moffen toegepast worden. Zo 
worden tijdens de aanleg van nieuwe kabelverbindingen moffen 
gebruikt om kabels te verbinden. Ook worden moffen toegepast bij 
wijzigingen van bestaande kabelverbindingen, bijvoorbeeld bij het 
opnemen van een nieuw transformatorstation in een kabelverbinding 
(foto 4.11). Verder worden moffen gebruikt bij het repareren van 
defecte kabelverbindingen, zoals in foto 4.11 te zien is.

Km

Bouwjaar
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Foto 4.11 Twee Lovisilmoffen zijn gebruikt bij het repareren van 
een defecte kabelverbinding (links) en het opnemen van een 
transformatorstation in een kabelverbinding (rechts)

Foto 4.10 Kabeleindsluiting in SVS-installatie Het MS-net bevat in totaal circa 18.500 moffen. Deze moffen zijn te 
verdelen in een aantal typen. In figuur 4.28 zijn deze typen moffen 
en hun aantallen weergegeven. Ook wordt in deze figuur een  
vergelijking gemaakt met het aantal moffen uit het KCD over de 
periode 2016-2025.

De massamof is ongeveer tot 1992 toegepast op GPLK kabels. Toen 
uit onderzoek bleek dat de massamof niet geschikt is voor hoge 
belastingen, is overgestapt op de TECE mof. Dit is een met kunst-
hars gevulde mof. De TECE mof is in de periode 1992 t/m 2005 
toegepast op GPLK en EDPLK kabels. Na de overstap van GPLK 
kabel naar XLPE kabel in 2005 worden Lovisilmoffen (een met  
siliconenvloeistof gevulde mof) voor GPLK-XLPE verbindingen 
gebruikt en krimpmoffen voor XLPE-XLPE verbindingen. Omdat voor 
grotere kabeldiameters al eerder XLPE kabels werden gebruikt, 
dateren de eerste krimpmoffen in het MS-net uit 2000. 
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Figuur 4.28 Typen moffen in het MS-net
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4.5.13.2 Ontwerp en aanschaf
Kabels
Al vele jaren maakt Enduris gebruik van gestandaardiseerde kabel-
types, waarbij getracht wordt het aantal types zo beperkt mogelijk 
te houden. Op basis van een uitgewerkte specificatie, met verwijzing 
naar diverse relevante normbladen, wordt een aanbesteding uit- 
gevoerd. Met inachtneming van de vooraf vastgestelde gunnings-
criteria wordt vervolgens de beste aanbieding geselecteerd op 
basis waarvan een meerjarig raamcontract wordt opgesteld.  
De laatst gehouden aanbesteding (in 2016) is uitgevoerd in samen-
werking met Enexis. Gezamenlijke aanbesteding levert voor Enduris 
diverse voordelen op. Naast verdere landelijke standaardisatie 
hoopt Enduris hier ook prijsvoordeel mee te behalen, gezien de 
aanmerkelijk grotere volumes. Deze grotere volumes zorgen tevens 
voor een mogelijkheid tot spreiding over meerdere leveranciers 
(multisourcing), hetgeen de zekerheid van levering ten goede 
komt.

Ten behoeve van de gezamenlijke aanbesteding heeft Enduris de 
eigen kabelspecificaties enigszins moeten aanpassen aan die van 
Enexis. De belangrijkste wijzigingen zijn:
•  Reductie van het aardscherm van 50 mm2 naar 35 mm2. Dit is 

voor Enduris acceptabel nu de overgang van een blusspoel 
geaard sterpunt naar een impedantie geaard sterpunt is afgerond.

•  De éénaderige MS-kabels worden nu, net als de drie-aderige 
kabels aangeschaft in lqwd (langs- en quasi dwarswaterdicht).
Voorheen werden deze éénaderige kabels uitgevoerd in dlwd 
(dwars- en langswaterdicht).

Op dit moment maakt Enduris gebruik van de volgende standaard 
netkabels:
• YMeKrvaslqwd 6/10 kV 3x95  Alrm  +as 35 
• YMeKrvaslqwd 6/10 kV 3x150 Alrm  +as 35 
• YMeKrvaslqwd 6/10 kV 3x240 Alrm  +as 35 
• YMeKrvaslqwd 12/20 kV 1x630 Alrm  +as 35 
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Eindsluitingen
Het toe te passen type eindsluiting is afhankelijk van, enerzijds de 
gebruikte kabel, en anderzijds het type MS-installatie waarop deze 
moet worden aangesloten. Eindsluitingen voor gebruik op de 
magnefix-installatie zijn in de voorraad beschikbaar. Eindsluitingen 
voor de andere installatie-types worden per project bepaald. 
Behoudens de storingsreserve is hiervoor geen voorraad aanwezig.

Moffen 
Moffen zijn de zwakke plekken in een verbinding. Het gebruik van 
moffen wordt daarom zoveel mogelijk beperkt. Tijdens de ontwerp-
fase van een verbinding wordt getracht het aantal moffen tot een 
minimum te beperken. Bij modificaties van bestaande verbindingen 
wordt altijd gezocht naar mogelijkheden om oude moffen te  
verwijderen en het aantal moffen te reduceren. 
Voor het maken van een verbinding tussen een GPLK en een XLPE 
kabel wordt de Lovisilmof toegepast. De krimpmof wordt gebruikt 
voor het maken van een verbinding tussen twee XLPE kabels. 

4.5.13.3 Aanleg en ingebruikname
De aanleg van een kabelverbinding (kabel, mof en eindsluitingen) 
vindt plaats met in achtneming van de ‘Algemene Verordening 
Ondergrondse Infrastructuur’. De voorschriften, inclusief de af- 
wijkende bepalingen per gemeente, zijn vastgelegd in het document; 
‘Handboek Kabels en Leidingen Zeeuwse gemeenten’. 
Wanneer de aanleg is voltooid wordt een isolatie- en een mantel- 
beproeving uitgevoerd. De verbinding wordt pas in bedrijf genomen 
wanneer deze de beproevingen met goed gevolg heeft doorstaan.

4.5.13.4 Gebruik en onderhoud
Kabels
Prestatiemeting
Uit paragraaf 4.5.10 waarin de kwaliteit van het gehele midden-
spanningsnet is geanalyseerd blijkt de kabel één van de meest 
getroffen componenten van het MS-net te zijn. Deze heeft na de 
massamof het grootste aandeel in de uitvalduur. Nader onderzoek 
naar de oorzaken van de storingen in kabels is dan ook nodig.  
Tabel 4.21 geeft een overzicht van de aantallen storingen in MS-kabels, 
verdeeld naar oorzaak.

Tabel 4.21 MS-kabel, storingsoorzaken in de periode 2012 t/m 2016

KABELSTORINGEN IN 
HET MS-NET

2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016

Graafwerk 14 22 24 9 23 92

Van buitenaf 0 3 2 2 2 9

Werking bodem 1 3 1 2 2 9

Veroudering 1 2 4 4 2 13

Overig 2 2 4 2 1 11

Totaal 18 32 35 19 30 134
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Conditiemonitoring
Vanaf 2002 past Enduris voor het monitoren van de middenspan-
ningsverbindingen offline diagnosticeren toe, te weten de 0,1 
Hz-methode en de Oscillating Wave techniek (OWTS). Jaarlijks 
worden circa 20 verbindingen geselecteerd die aan een dergelijke 
diagnosemeting worden onderworpen. De selectiecriteria zijn; het 
belang van de verbinding in het elektriciteitsnet, het aantal 
verdachte componenten (met name massamoffen) in de verbinding 
en eerdere meetresultaten. Een dergelijke meting geeft een beeld 
van de complete verbinding, dus over kabel, moffen en eindsluitingen. 
De metingen hebben ertoe geleid dat een aantal componenten 
preventief is vervangen. Na een nadere analyse van deze  
verwijderde componenten is de netbeheerder er tot nu toe nog niet 

van overtuigd dat op basis van deze offline diagnostiek een 
eenduidig kwaliteitsoordeel kan worden gegeven. De meting geeft 
slechts een momentopname van de toestand van de verbinding.

Vanaf 2011 wordt ook gebruik gemaakt van online diagnostiek. 
Deze metingen worden uitgevoerd aan een in bedrijf zijnde kabel-
verbinding. Enduris heeft hiervoor drie stuks Smart Cable Guard 
meetsystemen aangeschaft. Die worden gedurende een aantal 
maanden achtereen ingezet op een vooraf geselecteerde kabel- 
verbinding en vervolgens verplaatst naar een andere locatie. De tot 
nu toe geconstateerde ontladingsniveaus lagen ver onder de  
kritische niveaus zodat er nog geen aanleiding geweest is voor 
verder maatregelen.

De totalen over de periode 2012 t/m 2016 zijn tevens weergegeven 
in figuur 4.29. Hierin is te zien dat het overgrote deel van de 
storingen te wijten is aan graafwerk of andere oorzaken van 
buitenaf. Slechts een beperkt gedeelte (10%) van de storingen kan 
worden toegeschreven aan veroudering of inwendige defecten. In 
de categorie ‘overig’ zijn onder meer de volgende oorzaken samen-
gevat: vocht, fabricagefout en onbekend.

In figuur 4.30 is weergegeven wat de bijdrage geweest is aan de 
jaarlijkse uitvalduur. Het beeld komt ongeveer overeen met dat van 
de aantallen (figuur 4.29). Het aandeel van graafwerk is lager in 
vergelijking met de aantallen. Dit kan worden verklaard uit het feit 
dat bij graafwerk meestal snel bekend is waar de storing zit en 
men dus over het algemeen minder tijd kwijt is met zoeken.

Figuur 4.29 MS-kabel, storingsoorzaken 
in de periode 2012 t/m 2016, aantallen

Figuur 4.30 MS-kabel, storingsoorzaken
in de periode 2012 t/m 2016, bijdrage aan uitvalduur MS
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Tenslotte loopt er, sedert enkele jaren, een project waarbij kabel-
verbindingen aan een spanningstest onderworpen worden. Het 
verschil in afleidingsstromen tussen de verschillende fasen geeft 
daarbij een indicatie van de kwaliteit van de verbinding. Op deze 
wijze zijn inmiddels al een aantal verdachte componenten, met 
name moffen, vervangen. 

Eindsluitingen
De eindsluiting is de enige bovengrondse component in de MS- 
verbinding en daardoor ook de enige component die visueel  
geïnspecteerd kan worden. Deze inspectie vindt gelijktijdig plaats 
met de inspectie van overige componenten in middenspannings- 
ruimten (zie paragraaf 4.5.12) en schakel- en regelstations  
(zie paragraaf 4.5.11). Het onderhoud bestaat uit het bijvullen van 
natte eindsluitingen (veteindsluitingen) met vet, als wordt  
geconstateerd dat er te weinig vet in de eindsluiting aanwezig is. 
De resultaten van de beoordeling van het kwaliteitsniveau en/of 
risico’s van de eindsluitingen geven geen aanleiding om het  
gehanteerde onderhouds- en vervangingsbeleid te veranderen.  
De intervallen van de verschillende inspectie- en monitorings- 
activiteiten zullen niet worden gewijzigd.
Het aantal storingen in eindsluitingen is verwaarloosbaar, gemiddeld 
minder dan 0,5 stuks per jaar. Deze storingen vallen daarmee in de 
categorie ‘oorzaken < 2%’. Ook de bijdrage aan de uitvalduur is te 
verwaarlozen. Deze storingsfrequentie geeft geen aanleiding om 
momenteel verdere acties te ondernemen.

Moffen
Prestatiemeting
Uit paragraaf 4.5.10, waarin de kwaliteit van het gehele midden- 
spanningsnet is geanalyseerd, blijken moffen en met name 
massamoffen één van de meest getroffen component van het 
MS-net te zijn en hebben een groot aandeel in de uitvalduur. Nader 
onderzoek naar de oorzaken van storingen in moffen is dan ook 
nodig.

Van alle typen MS-moffen scoren massamoffen met afstand het 
hoogst in de storingscijfers. De massamof is dan ook bepalend 
voor het kwaliteitsniveau van de moffen in het MS-net. Om nader 
onderzoek mogelijk te maken wordt van elke defecte massamof 
aanvullende gegevens verzameld en opgeslagen voor analysedoel-
einden. Jaarlijks wordt met behulp van deze gegevens een rapport 
opgesteld waarin de ontwikkelingen rondom de massamoffen 
beschreven worden. In figuur 4.31 is het aantal massamof- 
storingen in het MS-net over de afgelopen 18 jaar weergegeven. 
Ook zijn in deze figuur twee prognoses weergegeven. Uit de figuur 
blijkt dat het jaarlijks aantal storingen ten gevolge van een defecte 
massamof per jaar sterk kan verschillen. De trendlijn, die in de 
figuur getekend is, laat een lichte daling van circa 0,31 massamof-
storingen per jaar zien. Dit komt overeen met een jaarlijkse afname 
van circa 0,034‰ van de storingskans van een massamof.  

Deze afname wordt mede veroorzaakt doordat er jaarlijks 100 
massamoffen preventief vervangen worden. Uit figuur 4.31 kan 
geconcludeerd worden dat het kwaliteitsniveau van de massa-
moffen in het MS-net op dit moment redelijk stabiel is.

Conditiemonitoring
Afhankelijk van het type mof, wordt deze ontleed en onderzocht 
(foto 4.12). Dit om lering te trekken uit de storingen en als het 
nodig is bij te kunnen sturen in de wijze waarop nieuwe moffen 
gemonteerd worden. Daarnaast wordt in het diagnoseprogramma, 
zoals beschreven bij de kabel, ook een indicatie gegeven van de 
kwaliteit van de in de verbinding aanwezige moffen. Voor de resul-
taten geldt hetzelfde als bij de kabel.

 Foto 4.12 Onderzoek van een defecte mof
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Algemeen kwaliteitsniveau
Uit de prestatiemeting blijkt dat vooral massamoffen in vergelijking 
met de andere componenten in het MS-net nogal eens leiden tot 
een storing. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het kwaliteits- 
niveau van de massamoffen matig is. Uit analyse blijkt dat dit 
kwaliteitsniveau wel redelijk stabiel is.
 
Risico’s
Kabels
Het relatief grote aantal storingen in de kabels blijkt niet gerelateerd 
te zijn aan de kwaliteit van de kabel, maar heeft een externe 
oorzaak, namelijk graafwerkzaamheden (tabel 4.21). In voor-
gaande KCD’s is het risico van storingen door graafwerkzaamheden 

al als één van de belangrijkste risico’s aangemerkt (zie tabel 4.25). 
In het vorige KCD is de ambitie neergezet om het graafschade-
risico per 2015 te reduceren tot ‘middelmatig’. Ondanks de 
beheersmaatregelen die genomen zijn is dit, in de afgelopen twee 
jaar, niet realiseerbaar gebleken. De reden hiervan is dat Enduris 
als netbeheerder grotendeels afhankelijk is van de mate van 
 z  orgvuldigheid die de grondroerders in acht nemen bij graaf-  
werkzaamheden. Door controles op de graafwerkzaamheden en 
gesprekken aan te gaan met de grootste veroorzakers van graaf-
schades wordt een grotere bewustwording bij de grondroerders 
gecreëerd. Het streven is nu om voor 2020 het risico tot ‘middel- 
matig’ gereduceerd te hebben. Dit is weergegeven in tabel 4.22.

Tabel 4.22 Risico veroorzaakt door graafwerkzaamheden

RISICO BEDRIJFSWAARDE(N) RISICOSCORE
KCD 2018-2027

RISICOSCORE
05-2017

STREEFSCORE STREEFDATUM

Beschadiging van assets 
veroorzaakt door 
graafwerkzaamheden

Veiligheid, Kwaliteit,
Economie, Imago

Hoog Hoog Middelmatig 12-2020

Figuur 4.31 Aantal massamofstoringen per jaar in het MS-net
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Om de graafschades zo veel mogelijk te reduceren zijn, naast de 
bestaande beheersmaatregelen, beschreven in het vorige KCD 
2016-2025, de volgende preventieve en correctieve beheersmaat-
regelen getroffen.

Preventieve maatregelen 
•  De toezichthouder graafwerkzaamheden, die eerst vanuit de 

afdeling ‘Tekenkamer’ opereerde, is naar de afdeling ‘Bedrijfs- 
voering’ overgeplaatst. Hierdoor kan sneller geanticipeerd 
worden op graafwerkzaamheden en graafschades.

•  Per januari 2015 is een risk based proces ingericht wat er toe 
leidt dat grondroerders, bij graafmeldingen met bijzonder en 
kritisch belang, meer detailgegevens dienen aan te leveren 
betreffende de graafwerkzaamheden. Om dit proces te verbeteren 
zal Enduris gebruik gaan maken van vernieuwde software. Hierdoor 
wordt meer inzichtelijk welke graafwerkzaamheden een gevaar 
voor beschadiging van de assets van Enduris met zich 
meebrengen en waar nodig ‘eisvoorzorgmaatregelen’ genomen 
moeten worden.

•  Enduris participeert via Netbeheer Nederland in een landelijke 
contactgroep voor het voorkomen van graafschades.

•  Per 1 januari 2017 is de CROW 500 van kracht. Hierin wordt 
meer nadruk gelegd op het proces in de gehele keten, dus vanaf 
de initiatie-fase tot en met de uitvoeringsfase. Op het moment 
van het schrijven van dit KCD is Enduris met de implementatie 
bezig.

•  Om de processen nog beter in te richten en locatiebezoeken aan 
grondroerders bij graafwerkzaamheden, en graafschades te 
intensiveren om zodoende de graafschades nog verder reduceren, 
is het nodig extra mankracht in te zetten. Daarom is er, bij de 
afdeling netcoördinatie, een vacature opengesteld ter onder-
steuning van het graafschadeteam.

•  Op Schouwen-Duiveland, Walcheren, West-Zeeuws-Vlaanderen 
en Noord-Beveland zijn in de jaren 1970-1980 aansluitingen tot 
stand gebracht die niet gezinkerd zijn onder een sloot maar, 
beschermd met een stalen buis, boven de bodem van de sloot 
aangelegd zijn. Dit zorgt niet alleen voor oponthoud bij het 
baggeren van de sloot maar vooral voor het potentieel gevaar 
van beschadiging van de leidingen door bagger- en graafwerk-
zaamheden. Daarom heeft Enduris besloten deze aansluitingen 
alsnog te zinkeren. Omdat het niet alleen elektriciteitskabels 
betreft maar ook gas- en telecomleidingen, is hiervoor een  
gezamenlijk project opgestart. 

Correctieve maatregelen
•  Om een goed beeld te krijgen van het aantal graafschades ten 

opzichte van economische activiteiten zijn vanaf 2015 het 
aantal graafschades ten opzichte van het aantal graaf- 
meldingen gerapporteerd. Hierdoor wordt een beter beeld 
verkregen van het aantal graafschades in verhouding tot de 
hoeveelheid graafwerkzaamheden van een grondroerder.

•  door het registreren van de schadeveroorzaker en door in de 
meeste gevallen alle kosten in rekening te brengen, motiveert 
Enduris de grondroerders zorgvuldiger te graven. In 2016 is een 
coördinator schadeproces aangesteld waardoor een grote 
verbeterslag is gemaakt in de registratie en facturatie van 
schades en de snelheid van het proces aanzienlijk is verbeterd.

•  Inzet van de storingswachtdienst: door het snel ter plaatse zijn 
van vakbekwame monteurs kan een storing snel worden opgelost.

Resultaten
Na de daling van het aantal graafschades in 2014 en 2015 is er in 
2016 een stijging in het aantal graafschades opgetreden  
(Zie figuur 4.32). Hieruit is geconcludeerd dat er meer diepgaande 
beheersmaatregelen genomen moeten worden. Enduris zal 
daarom extra mankracht voor het graafschadeteam gaan inzetten. 
Kijkend over een langere termijn, dan zijn de graafschades van 
2012 t/m 2015 met 28% gereduceerd. In 2016 is het aantal graaf-
schades ten opzichte van 2015 met 7% gestegen. Om fluctuaties 
zoals deze te voorkomen bekijkt Enduris de graafschadereductie 
over een langere termijn en wordt de streefwaarde van de reductie 
gerelateerd aan het landelijk streven volgens het KLO. (zie figuur 
4.32a)

Wanneer alleen gekeken wordt naar het middenspanningsnet  
(zie tabel 4.21) dan is daarin een zeer fluctuerend beeld te zien.  
Een forse daling in 2015 en vervolgens weer een net zo grote  
stijging in 2016.
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Figuur 4.32 Graafschades in 2016 vergeleken met 2014 en 2015 (gas en elektriciteit)
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Moffen
In het KCD 2016-2025 was het volgende risico opgenomen met 
betrekking tot moffen: ‘Einde technische levensduur van massa-
moffen’. Het risico heeft vooral negatieve gevolgen voor de 
bedrijfswaarden Kwaliteit en Imago. Uit figuur 4.23 blijkt dat de 
massamof verantwoordelijk is voor 41% van de jaarlijkse uitval-
duur in het MS-net. Verder blijkt uit de analyse van het
kwaliteitsniveau dat er een lichte daling per jaar waar te nemen is 
van het aantal massamofstoringen. Het einde van de technische
levensduur van massamoffen is daarmee nog wel steeds één van 
de belangrijkste asset-gerelateerde risico’s. Dit risico is vastgelegd 
in het risicoregister en is geclassificeerd als hoog (zie tabel 4.23). 
Ondanks beheersmaatregelen die genomen zijn, blijft de risico-
score hetzelfde als in het KCD 2016-2025.

Om het risico te beheersen dat wordt veroorzaakt door het  
naderende einde van de technische levensduur van massamoffen 
worden verschillende maatregelen genomen. Deze maatregelen 
hebben gevolgen voor het onderhouds- en vervangingsbeleid. 
Hoewel het risico na het treffen van de beheersmaatregelen 
afneemt, is de reductie van dien aard dat het restrisico voorlopig 
hoog blijft. Verwacht wordt dat het aantal storingen ten gevolge 
van massamoffen door het nemen van de aanvullende beheers-
maatregelen zal stabiliseren of zelfs zal dalen.

De resultaten met betrekking tot het kwaliteitsniveau van massa-
moffen en het daarbij geïdentificeerde risico geven aanleiding tot 
het nemen van (aanvullende) beheersmaatregelen. De reeds 

getroffen beheersmaatregelen zijn:
1. lager belasten massamoffen;
2. preventieve diagnostische metingen uitvoeren;
3. onderzoek in landelijk verband;
4. onderzoek in eigen bedrijf (onder andere Nestor);
5. installeren elektronische kortsluitverklikkers;
6.  zoveel mogelijk massamoffen vervangen als de gelegenheid 

zich voordoet;
7. op afstand schakelen in het MS-net.

De aanvullende maatregelen die op basis van de Risk Based Asset- 
management methodiek zijn geïdentificeerd en geïmplementeerd:

• Met behulp van het selectief vervangen van massamoffen kan 
het aantal storingen op een effectieve en efficiënte manier worden 
teruggebracht. In 2012 is gestart met het selectief vervangen van 
100 massamoffen op jaarbasis. Dit project wordt in 2018 voort-
gezet. Verwacht wordt dat door het vervangen van 100 massa- 
moffen per jaar het gemiddeld aantal massamofstoringen jaarlijks 
licht kan gaan dalen. Om te onderzoeken of deze verwachting 
uitkomt, stelt de netheerder jaarlijks een rapport op met daarin de 
ontwikkelingen op het gebied van de massamof.

• Het optimaliseren van de diagnostische metingen door een proef 
met de Smart Cable Guard (DNV-GL) methode die is gestart in 
oktober 2011. Hierbij wordt gedurende een bepaalde periode 
online gemeten. Tot op heden hebben we nog geen defecten op 
kunnen sporen met deze methode. De proef loopt nog steeds.

Een ander risico betreft het vroegtijdig defect raken van Lovisil-
moffen. Dit risico is in 2013 aan het risicoregister toegevoegd, 
omdat het aantal mofstoringen in Lovisilmoffen hoger ligt dan van 
relatief jonge moffen verwacht mag worden. De Lovisilmof wordt 
sinds 2005 toegepast bij GPLK-XLPE verbindingen. Het risico heeft 
vooral negatieve gevolgen voor de bedrijfswaarde ‘Kwaliteit’.

In absolute zin is het aantal storingen in Lovisilmoffen nog redelijk 
beperkt. De hoeveelheid Lovisilmoffen die deel uitmaakt van het 
MS-net is beperkt. De faalkans van de Lovisilmof in het MS-net is 
de afgelopen jaren geleidelijk gestegen. Dit risico is vastgelegd in 
het risicoregister en is geclassificeerd als middelmatig (zie tabel 
4.24). Ondanks de beheersmaatregelen die genomen worden, 

wordt verwacht dat de risicoscore hetzelfde blijft.

Om het risico te beheersen dat Lovisilmoffen vroegtijdig defect 
raken, neemt Enduris maatregelen. Deze maatregelen hebben 
betrekking op de opleidingseisen die worden gesteld aan de 
monteurs die deze moffen maken. Dit gebeurt omdat is gebleken 
dat de montage-instructies die gelden voor de Lovisilmof niet altijd 
worden nageleefd. Periodiek worden her- en bijscholing voor 
monteurs die Lovisilmoffen maken gehouden. Hoewel het risico na 
het treffen van de beheersmaatregelen afneemt, is de reductie van 
dien aard, dat het restrisico middelmatig blijft. Verwacht wordt dat 
de faalkans van de Lovisilmof door het nemen van de aanvullende 
beheersmaatregelen zal dalen.

Tabel 4.23 Afschrift risicoregister

RISICO BEDRIJFSWAARDE(N) RISICOSCORE
KCD 2016-2025

RISICOSCORE
09-2017

STREEFSCORE STREEFDATUM

Einde technische levensduur 
van massamoffen

Kwaliteit en Imago Hoog Hoog Middelmatig 01-2040
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4.5.13.5 Vervangen, verwijderen en ontmantelen
Kabels
De resultaten van de beoordeling van het kwaliteitsniveau geven 
geen aanleiding tot het (versneld) vervangen van MS-kabels. 
Slechts een enkele keer treedt in een kabel een storing op als 
gevolg van veroudering. Vaak zijn omgevingscondities (agressieve 
grond, optreden van zwerfstromen, grondroering en dergelijke) aan 
te wijzen die hier invloed op gehad kunnen hebben. Het vervangen 
van kabels op basis van veroudering is daarom nog niet aan de 
orde. Enduris heeft de overtuiging dat leeftijd niet het belangrijkste 
criterium is voor de restlevensduur van de verbinding. De belasting 
van de kabel, de liggingscondities en de mate van grondroering in 
de omgeving van de kabel zijn meer bepalend dan de leeftijd. 
Diverse landelijke onderzoeken ondersteunen dit. Daar waar nodig 
(meer storingen, de grond moet al open om andere redenen,  
de visuele constatering dat de kabel niet meer bedrijfszeker is) 
worden stukken GPLK vervangen. Uit de risicoanalyse blijkt dat 
veruit het merendeel van de storingen wordt veroorzaakt door 
graafwerk. Dit heeft echter geen gevolgen voor het onderhouds- en 
vervangingsbeleid.

In beginsel worden kabels, die niet meer operationeel zijn, verwijderd 
indien deze zich binnen een reconstructie bevinden. Kabels welke 
buiten de reconstructie vallen worden in het bedrijfsmiddelen- 
systeem geregistreerd als ‘buiten gebruik’. Als er later in deze 
omgeving werkzaamheden plaatsvinden worden de betreffende 
buiten gebruik zijnde kabels alsnog verwijderd.
Verwijderde kabels en kabelrestanten worden in aparte materiaal-
containers verzameld, en vervolgens aangeboden aan een 
metaal-recyclingsbedrijf.

Eindsluitingen
Een eindsluiting wordt pas vervangen als er een defect in op- 
getreden is, of wanneer uit een inspectie gebleken is dat de kwaliteit 
van de eindsluiting onvoldoende is. Uiteraard wordt de eindsluiting 
ook vervangen als er een andere kabel op het schakelveld wordt 
aangesloten, en de bestaande eindsluiting niet geschikt is voor het 
aan te sluiten kabeltype.

Moffen
Moffen worden in principe pas vervangen als ze defect zijn. Een 
uitzondering hierop is de massamof waarvoor een vervangings-
programma bestaat. Dit vervangingsprogramma houdt in dat 
jaarlijks 100 massamoffen preventief vervangen worden.
Moffen kunnen ook vervangen of gesaneerd worden op het 
moment dat er werkzaamheden aan een verbinding uitgevoerd 
worden. Er wordt dan altijd gepoogd om het aantal moffen in een 
verbinding te reduceren of oude moffen te vervangen door nieuwe 
moffen. Dit alles om het kwaliteitsniveau van een verbinding zo 
hoog mogelijk te krijgen.
 
Moffen worden in principe altijd uit de grond verwijderd op het 
moment dat ze geen dienst meer doen. Soms is het niet mogelijk 
om een mof te verwijderen. De mof blijft dan in de grond liggen en 
wordt in ons GIS-systeem geregistreerd als zijnde buiten gebruik. 
Als zich op een later moment een gelegenheid voordoet om de mof 
alsnog te verwijderen dan wordt dit alsnog gedaan.

Uitbreidingen en vervangingen in het MS-kabelnetwerk
In tabel 4.25 is vastgelegd hoeveel MS-kabel gelegd is in de jaren 
2015, 2016 en het eerste half jaar van 2017. Hierbij is tevens een 
vergelijking gemaakt met de planning voor deze jaren. Ook is de 
planning voor de komende drie jaren in deze tabel opgenomen.

Tabel 4.24 Afschrift risicoregister

RISICO BEDRIJFSWAARDE(N) RISICOSCORE
KCD 2016-2025

RISICOSCORE
09-2017

STREEFSCORE STREEFDATUM

Het vroegtijdig defect raken van 
Lovisilmoffen

Kwaliteit Middelmatig Middelmatig Middelmatig 01-2018
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4.5.14 Laagspanning
Door het laagspanningsnet wordt het vermogen, dat via het 
middenspanningsnet wordt aangeleverd, verder getransporteerd 
naar de huishoudens en zakelijke verbruikers. Verder vormt het 
laagspanningsnet ook de transportweg om decentraal opgewekt 
vermogen, bijvoorbeeld door micro-WKK’s of zonnepanelen, te 
transporteren. Het laagspanningsnet bestaat uit de volgende 
(deel)systemen:
•  laagspanningsverbindingen;
•  laagspanningskasten en –regelaars.

In het vervolg van dit hoofdstuk zal er een kwalitatieve weergave 
van het LS-net als geheel worden gegeven. Er wordt beschreven 
welke componenten of (deel)systemen het meest getroffen zijn 
door een storing en wat het aandeel was in de totale uitvalduur. 
Daarna zullen de verschillende (deel)systemen en onderliggende 
componenten meer in detail worden behandeld.

Tabel 4.26 Aantal storingen van de verschillende componenten 
in het LS-net in de periode 2012t/m 2016 

STORINGEN IN HET 
LS-NET

2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016

Netkabel 194 153 166 121 144 778

Huisaansluitkabel 226 189 223 199 220 1057

Massamof 12 14 16 18 23 83

Kunststofmof 32 38 37 31 49 187

Sluimerende storing 330 281 308 337 294 1550

Anders 39 35 28 30 18 151

Oorzaken < 2% 38 47 12 19 31 147

Totaal 871 758 790 755 779 3953

Kwaliteit laagspanningsnet
Uit de analyse van de prestaties van het elektriciteitsnet (paragraaf 
4.3) blijkt dat in het laagspanningsnet weliswaar de meeste 
storingen optreden, maar dat de gevolgen hiervan geringer zijn dan 
bij een storing in het middenspanningsnet. Dit houdt verband met 
het beperkte aantal getroffenen/onderbreking ten opzichte van een 
middenspanningsstoring. In tabel 4.26 worden de verschillende 
assets in het LS-net weergegeven en het aantal opgetreden 
storingen op jaarbasis.

Tabel 4.25 Uitbreiding en vervanging van MS-kabels (in kilometers circuitlengte)

Middenspanningskabels

PLAN REALISATIE PLAN

2015 2016 2017 2015 2016 2017 (t/m 30 juni) 2018 2019 2020

Uitbreiding 48 40 30 81* 115* 47* 47 45 56

Vervanging 48 60 40 36 57 35

* uitbreiding + vervanging



134      Kwaliteits- en Capaciteitsdocument elektriciteit

In figuur 4.33 wordt de procentuele verdeling vermeld van de 
getroffen componenten bij een laagspanningsstoring in de periode 
2012 t/m 2016. Uit de grafiek is af te lezen dat de ‘sluimerende 
storingen’ het grootste aandeel hebben in het aantal laag- 
spanningsstoringen. Een storing wordt sluimerend genoemd als er 
geen oorzaak of gestoorde component is aangetroffen. In een 
dergelijk geval zijn één of meerdere LS-zekeringen in een  
betreffende kabelrichting doorgesmolten. Na het plaatsen van 
nieuwe zekeringen blijft het net weer gewoon in bedrijf.

Mogelijke oorzaken hiervan zijn:
•  Een LS-zekering die niet meer voldoet aan de specificaties 

(veroudering)
  Als dit het geval is, betreft het een éénmalige afschakeling en 

zal het plaatsen van een nieuwe zekering afdoende zijn.
• Overbelasting
  In dit geval kan het probleem zich, ook bij nieuwe zekeringen, 

opnieuw voordoen. In het LS-net is overbelasting vrijwel uit- 
gesloten en zal dit alleen voorkomen in uitzonderlijke gevallen 
(bijvoorbeeld bij tijdelijke aansluitingen, zoals een kermis).

•  Een voorbijgaand defect
  Dit kan zich voordoen in een massamof. Bijvoorbeeld holtes in 

de bitumen die door de warmteontwikkeling weer dichtvloeien. 
Ook bij kabelbeschadigingen kan het voorkomen dat we te 
maken hebben met een dergelijke storing. In deze gevallen is 
het plaatsen van nieuwe zekeringen meestal niet afdoende.  
De storing kan zich de komende dagen (of maanden) opnieuw 
voordoen.

Sluimerende storingen zijn vaak moeilijk te lokaliseren. Als het 
uiteindelijk gelukt is om de getroffen component te traceren, blijkt 
dit in de meeste gevallen om een kabel of een mof te gaan. In 2017 
is een project opgestart dat als doel heeft het aantal sluimerende 
storingen te reduceren.

Als de sluimerende storing even buiten beschouwing wordt gelaten 
(hierbij is namelijk nog niet duidelijk welke component de storing 
veroorzaakt) blijkt dat in het laagspanningsnet de huisaansluit-
kabel de meest getroffen component is, gevolgd door de netkabel. 

Figuur 4.33 Procentuele bijdrage van de verschillende 
componenten in het totale aantal LS-storingen in de periode 
2012 t/m 2016

Figuur 4.34 Procentuele bijdrage van de verschillende 
componenten aan de uitvalduur in het LS-net in de periode 
2012 t/m 2016

27%
22%

39%

29%

2%

5%
11%

4% 3%

4%

3%

5%

19%
27%

Netkabel Huisaansluitkabel Massamof Kunststofmof

Oorzaken <2% Sluimerend Anders

Getroffen componenten LS-net 2012-2016 Bijdrage aan uitvalduur MLS-net 2012-2016



Hoofdstuk 4  Kwaliteit      135

In figuur 4.34 is nog een verdeling van de getroffen componenten 
gemaakt, maar nu met hun procentuele aandeel in de uitvalduur in 
het totale laagspanningsnet. De sluimerende storing heeft, naar 
verhouding, een geringere invloed dan verwacht kan worden op 
basis van de aantallen. De reden hiervan is dat dergelijke storingen 
meestal snel verholpen zijn. Mofstoringen hebben juist een relatief 
hogere bijdrage tot gevolg. Dit heeft met name te maken met de 
langere lokalisatietijd. De bijdrage van storingen in aansluit- en 
netkabels is juist andersom dan in figuur 4.33 vermeld. Dit is terug 
te voeren op het feit dat, gemiddeld, bij een storing in een aansluit-
kabel minder aangeslotenen getroffen worden dan bij een storing 
in een netkabel.

In het vervolg van dit hoofdstuk zullen de verschillende (deel) 
systemen en onderliggende componenten worden besproken.

4.5.15 Laagspanningsverbindingen
4.5.15.1 Algemene beschrijving
Een laagspanningsverbinding kan bestaan uit verschillende 
componenten, te weten:
• distributiekabel
• eindsluiting (aansluiting op het laagspanningsverdeelrek)
• mof (om kabels met elkaar te verbinden)
• aansluitkabel

Distributiekabel
In het verleden is in het laagspanningsnet de gepantserde papier- 
loodkabel (GPLK) toegepast. Deze was voorzien van koperen 
geleiders. In de periode 1970-1975 is overgestapt op een kabel 
voorzien van PolyVinylChloride (PVC)-isolatie, een PVC-mantel en 
aluminium geleiders, de zogenaamde ‘Aluminium Kunststof  
Distributie- en Aansluitkabel’ (kortweg Alkudia). Vanaf omstreeks 
begin 2017 is de kabel aangeschaft in een gewijzigde uitvoering, 
namelijk met een S-vormig aardscherm. De lengte van de LS- 
kabels bedraagt op dit moment bijna 5.300 kilometer, ca. 1/3 
hiervan is van het type GPLK en 2/3 van het type kunststof.  
De leeftijdsopbouw van het LS-kabelnet is te zien in figuur 4.35.

 
Figuur 4.35 Leeftijdsverdeling papier-lood en kunststof 
laagspanningsdistributiekabel
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Voor het schatten van de leeftijdsopbouw van de kabels is in 2011 
een project gedefinieerd en in datzelfde jaar afgerond.
Op basis van bekende gegevens zoals leeftijdsopbouw van de 
woonwijk, aanlegdata van gas en/of waternetten, etc. is per kabel 
een inschatting gemaakt van de leeftijd.

Eindsluiting
De eindsluiting is de aansluiting van de kabel op het laag- 
spanningsrek. In het verleden, toen de gepantserde papierlood-
kabel werd toegepast, is steeds gebruik gemaakt van een 
eindsluiting die werd gevuld met massa (bitumen).
Na introductie van de kunststofkabel werd een dergelijke eind- 
sluiting overbodig, omdat de kabeladers direct op de aansluit-
klemmen van de schakelstroken op het laagspanningsrek konden 
worden aangesloten.

Mof
In tegenstelling tot het middenspanningsnet, waar de mof alleen 
toegepast wordt als verbinding tussen twee kabels en incidenteel 
als eindmof, zijn er in het laagspanningsnet meer uitvoeringen 
mogelijk:
•  verbindingsmof om twee kabels te verbinden (ook in het geval 

van een reparatie);
• aftakmof om een kabel af te takken van de hoofdkabel;
• eindmof als eindpunt van de kabel;
•  aansluitmof voor het aansluiten van de aansluitkabels naar de 

eindgebruikers.

In de periode dat de gepantserde papierloodkabel veelvuldig werd 
toegepast, is steeds gebruik gemaakt van de massamof. Dat is een 
mof waarbij de verbindingen gemaakt worden in een gietijzeren 
schaal die vervolgens wordt gevuld met bitumen. Direct bij de  
overgang naar de kunststofkabel is de kunststof wikkelmof  
geïntroduceerd. Deze mof wordt opgebouwd uit gaasband en tape, 
en vervolgens volgespoten met epoxyhars. Vanaf 2011 is besloten 
over te stappen van epoxyhars als isolatiemiddel naar polyurethaan 
hars.

Aansluitkabel
De laagspanningsaansluiting vormt de verbinding tussen het 
LS-distributienet (netaansluitpunt) en de installatie van de 
verbruiker (overdrachtspunt). 
Voor deze verbinding werd in het verleden de gepantserde papier- 
loodkabel (GPLK) toegepast. Later is overgegaan tot het toepassen 
van kabel van PVC- en/of XLPE-aderisolatie voorzien van PVC- 
mantel. Daarnaast is in een bepaalde periode kabel van het type 
Ravo-G toegepast. Dit betreft een gepantserde kabel met rubber 
aderisolatie en PVC-omhulling die bij werkzaamheden, na geruime 
tijd geïnstalleerd te zijn geweest, storingsgevoelig wordt en gevaar-
lijke situaties op kan leveren. Echter ervaring leert dat, zolang de 
kabel ongemoeid wordt gelaten, er geen sprake is van een 

verhoogde storingskans. Ook heeft dit dan geen gevolgen voor de 
veiligheid. 

Ontwerp en aanschaf
Al vele jaren maakt Enduris gebruik van gestandaardiseerde kabel-
types, waarbij getracht wordt het aantal types zo beperkt mogelijk 
te houden. Op basis van een uitgewerkte specificatie, met verwijzing 
naar diverse relevante normbladen, wordt een aanbesteding uit- 
gevoerd. Met inachtneming van de vooraf vastgestelde gunnings-
criteria wordt vervolgens de beste aanbieding geselecteerd op 
basis waarvan een meerjarig raamcontract wordt opgesteld.  
De laatst gehouden aanbesteding (in 2016) is uitgevoerd in samen-
werking met Enexis. Gezamenlijke aanbesteding levert voor 
Enduris diverse voordelen op. Naast verdere landelijke standaar- 
disatie hoopt Enduris hier ook prijsvoordeel mee te behalen, gezien 
de aanmerkelijk grotere volumes. Deze grotere volumes zorgen 
tevens voor een mogelijkheid tot spreiding over meerdere leveran-
ciers (multi-sourcing), hetgeen de zekerheid van levering ten goede 
komt.

Ten behoeve van de gezamenlijke aanbesteding heeft Enduris de 
kabelspecificaties enigszins moeten aanpassen aan die van 
Enexis. De belangrijkste wijzigingen zijn:
•  Overgang van de LS-distributiekabel zonder aardscherm naar 

een uitvoering met S-vormig koperen aardscherm.
  Met deze wijziging wordt de veiligheid verhoogd en sluiten we 

beter aan met de standaard die andere Nederlandse netbeheerders 
toepassen. Het koperscherm heeft wel een significante prijs- 
verhoging tot gevolg.

•  Kabels welke gebruikt worden als stijgleiding in hoogbouw- 
projecten worden nu geleverd in halogeenvrije uitvoering.

  Ook een wijziging die een positief effect heeft op de veiligheid.

Op dit moment maakt Enduris gebruik van de volgende standaard 
netkabels:
• V-VMvKhsas 0.6/1kV 4x95 Alsvm+4x6rm
• V-VMvKhsas 0.6/1kV 4x150 Alsvm+4x6rm 
•  V-VMvKhsas 0.6/1kV 4x240 Alsvm+4x6rm 
Voor de aansluitkabels gelden de volgende standaard types:
• VO-YMvKas mb 0,6/1kV  VDEN 4x6 + as 6 mm2

• VG-YMvKas mb 0,6/1kV  VDEN 4x16rs + as16 mm2

•  Z1O-YMz1Kas mbzh 0,6/1kV  4x10 + as10 mm2 
    (voor stijgleidingen)
•  Z1O-YMz1Kas mbzh 0,6/1kV  4x16 + as16 mm2 
    (voor stijgleidingen)

Voor wat betreft de laagspanningsmof heeft er in 2016 eveneens 
een aanbesteding plaatsgevonden. Het resultaat van deze aan- 
besteding was dat de door ons toegepaste spuit-wikkelmoffen met 
polyurethaan hars vanaf medio 2016 door een andere leverancier 
geleverd worden. 
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4.5.15.2 Aanleg en ingebruikname
De aanleg van de kabelverbindingen vindt plaats met in achtneming 
van de ‘Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur’.  
De voorschriften, inclusief de afwijkende bepalingen per gemeente, 
zijn vastgelegd in het document; ‘Handboek Kabels en Leidingen 
Zeeuwse gemeenten’. 
Wanneer de aanleg van de distributiekabel is voltooid wordt een 
isolatiebeproeving uitgevoerd. De verbinding wordt pas in bedrijf 
genomen wanneer deze de beproeving met goed gevolg doorstaat.

4.5.15.3 Gebruik en onderhoud
Kabels
Tabel 4.27 geeft een overzicht van het aantal storingen in LS- 
kabels (inclusief huisaansluitkabels) verdeeld naar oorzaak. De 
totalen over de periode 2012 t/m 2016 zijn ook weergegeven in 
figuur 4.36. Hierin is te zien dat het grootste deel van de storingen 
te wijten is aan graafwerk of andere oorzaken van buitenaf. In 11% 
van de gevallen is veroudering de oorzaak van de storing geweest 
en in 13% is de oorzaak een inwendig defect. In de categorie 
‘oorzaken <2%’ zijn onder meer de volgende oorzaken samengevat: 
vocht, fabricagefout, montagefout en anders. In figuur 4.37 is 
weergegeven welke factoren hebben bijgedragen aan de jaarlijkse 
uitvalduur. Hierin is het aandeel van graafwerk iets lager dan in 
figuur 4.36. Dit kan verklaard worden uit het feit dat bij graafwerk 
meestal snel bekend is waar de storing zit en men dus over het 
algemeen minder tijd kwijt is met zoeken.

Moffen
In figuur 4.33 is te zien dat 7% van het aantal laagspannings- 
storingen te wijten is aan een defecte mof. De bijdrage aan de 
uitvalduur van deze mofstoringen is 16% (zie figuur 4.34). In de 
meeste gevallen wordt de getroffen mof niet verder onderzocht. 
Als oorzaak wordt dan vaak ‘inwendig defect’ of ‘veroudering’ 
vermeld. Het aantal mofstoringen (circa 50 per jaar) bedraagt 
minder dan 1% van het totaal aantal aanwezige laagspannings-
moffen. Er is dus geen aanleiding om deze component actief te 
monitoren. In sommige gevallen, vooral als de mof kort in bedrijf is, 
wordt wel gezocht naar de oorzaak van de fout. Dit blijkt dan vaak 
een montagefout te zijn (circa 10% van het totaal aantal LS-mof-
storingen).

Eindsluitingen
Het aantal storingen in eindsluitingen is verwaarloosbaar, gemiddeld 
namelijk minder dan vijf stuks per jaar. Deze storingen vallen 
daarmee in de categorie ‘oorzaken < 2%’. Ook de bijdrage aan de 
uitvalduur is te verwaarlozen. De eindsluiting is de enige boven-
grondse component in een kabelverbinding. Deze wordt visueel 
geïnspecteerd tijdens de inspectie van het totale station. Bij deze 
inspecties zijn soms situaties aangetroffen van lokale verhitting 
van een verbinding, welke werd veroorzaakt door een overgangs-
weerstand. Dit betrof slechts incidentele gevallen die binnen korte 
tijd zijn verholpen.

Tabel 4.27 LS-kabel storingsoorzaken in de periode 2012 t/m 2016 

KABELSTORINGEN 
LS-NET (INCL. 
AANSLUITKABELS)

2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016

Graafwerk 235 191 223 202 199 1050

Van buitenaf 43 25 18 12 23 121

Werking bodem 11 12 8 7 10 48

Veroudering 44 43 49 38 38 212

Inwendig defect 33 45 59 39 70 246

Onbekend 32 15 12 7 7 73

Oorzaken <2% 22 11 20 15 17 85

Totaal 420 342 389 320 364 1835
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Algemeen oordeel kwaliteitsniveau
Gebaseerd op de resultaten die voortkomen uit de prestatiemeting 
en eventueel conditiemonitoring wordt het kwaliteitsniveau van de 
kabel, de eindsluiting en de mof bepaald.

Kabel
Uit de storingsanalyse (figuur 4.36) blijkt dat 24% van de storingen 
kan worden toegeschreven aan de kwaliteit van de kabel (veroude-
ring en inwendige defecten). Deze storingen dragen voor 33% bij 
aan de jaarlijkse uitvalduur in het LS-net (figuur 4.37). Als we tabel
4.27 nader beschouwen dan lijkt er vanaf 2012 een stijgende 
tendens te ontstaan voor wat betreft ’inwendig defect’ als oorzaak 
van kabelstoringen in het laagspanningsnet. Het is daarom van 
belang deze ontwikkeling de komende jaren te blijven volgen en 
daarop eventueel maatregelen te nemen om te voorkomen dat de 
gestelde streefwaarden t.a.v. de betrouwbaarheid van het elektrici-
teitsnet niet worden gehaald. Overigens heeft er de afgelopen jaren 
al een verhoging van het investeringsniveau voor het vervangen 
van laagspannings- en aansluitkabels plaatsgevonden.

Eindsluiting
Op basis van het geringe aantal gesignaleerde problemen tijdens 
inspecties en het verwaarloosbare aantal storingen dat optreedt in 
een eindsluiting wordt geconcludeerd dat het kwaliteitsniveau van 
de eindsluitingen goed is.

Mof
In figuur 4.33 is te zien dat de mof 7% (massamof 2%, kunst-
stofmof 5%) van het totaal aantal laagspanningsstoringen 
veroorzaakt. De bijdrage aan de jaarlijkse uitvalduur is 16% 
(massamof 5%, kunststofmof 11%). Gezien het lage aantal 
storingen en de relatief kleine bijdrage aan de jaarlijkse uitvalduur 
wordt geconcludeerd dat het kwaliteitsniveau van de LS-moffen 
goed is.

Risico’s
Uit de analyse van figuur 4.34 blijkt dat de kabel (inclusief huisaan-
sluitkabel) verantwoordelijk is voor 46% van de jaarlijkse uitvalduur 
in het LS-net. Uit de analyse van het kwaliteitsniveau blijkt dat dit 
voornamelijk toe te schrijven is aan een externe oorzaak, namelijk 
graafwerkzaamheden. Maar liefst 48% van de bijdrage van kabels 
aan de jaarlijkse uitvalduur in het LS-net wordt veroorzaakt door 
graafwerkzaamheden. Daarnaast is er een stijgende tendens te 
zien, zowel in aantal als in bijdrage aan de uitvalduur, van interne 
oorzaken, zoals inwendig defect.

Strategie/tactiek (aanvullende beheersmaatregelen)
Om het risico van graafwerkzaamheden te beheersen, worden 
verschillende maatregelen getroffen. Deze zijn in paragraaf 
4.5.13.4 beschreven bij de analyse van het middenspanningsnet. 

Figuur 4.36 LS-kabel, aantal storingsoorzaken in de periode 
2012 t/m 2016

Figuur 4.37 LS-kabel, storingsoorzaken in de periode 
2012 t/m 2016, bijdrage aan uitvalduur

11%

14%

57%

48%

4%

6%

7%

6%

5%

3%

4%

3%

13%

19%

Graafwerk

Graafwerk

Van buitenaf

Van buitenaf

Werking bodem

Werking bodem

Veroudering

Veroudering

Oorzaken < 2%

Oorzaken < 2%

Inwendig defect

Inwendig defect

Onbekend

Onbekend



Hoofdstuk 4  Kwaliteit      139

Dezelfde overwegingen gelden ook voor het voorkomen van graaf-
schades aan laagspanningskabels. De ontwikkeling met betrekking 
tot kabelstoringen ten gevolge van interne oorzaken wordt  
nauwlettend gevolgd om te kunnen beoordelen of aanvullende 
maatregelen benodigd zijn.

4.5.15.4	Modificeren
Modificaties aan net- en aansluitkabels vinden nauwelijks plaats. 
Incidenteel moet de kabel omgelegd worden in verband met 
wegreconstructies die de wegbeheerder wil doorvoeren en ook 
moet soms een ander tracé gekozen worden om plaats te maken 
voor andere leidingen, zoals bijvoorbeeld riolering.

4.5.15.5 Vervangen, verwijderen en ontmantelen
De kwaliteit van de ondergrondse laagspanningsinfrastructuur is 
naar behoren. Echter zijn er wel diverse criteria opgesteld ten 
aanzien van het vervangen van verbindingen. 

Distributiekabels worden alleen vervangen als daarvoor een aan- 
leiding is. Mogelijke redenen van vervanging zijn:
•  De capaciteit van de kabelverbinding is niet meer toereikend 

vanwege toegenomen belastingen en/of invoedingen. Hierbij is 
zowel de stroombelastbaarheid als de invloed op de netspanning 
van belang.

•  De kwaliteit van de kabelverbinding is onvoldoende. Dit uit zich 
in het optreden van meerdere storingen met interne oorzaken 
(dus afgezien van graafschades en andere oorzaken van 
buitenaf). De beoordeling van de monteur die een aansluiting 
maakt op de kabel of een reparatie uitvoert in het geval van een 
storing, is een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van de 
verbinding. Hij is namelijk de enige die de ondergrondse asset te 
zien krijgt.

•  Er vinden werkzaamheden plaats in het betreffende tracé.  
Voorbeelden hiervan zijn; het vervangen van een gasleiding, 
waterleiding, riolering enzovoort. Voorafgaande hieraan wordt 
bekeken welke leidingen van Enduris in hetzelfde tracé liggen. 
Op basis van een aantal zaken, zoals leeftijd, type kabel  
(m.n. GPLK), doorsnede enz., wordt vervolgens beslist of dit het 
juiste moment is om de betreffende kabel te vervangen.

Voor de verschillende typen aansluitkabels worden bij vervanging/
sanering van de distributiekabel, de volgende regels gehanteerd: 
•  Ravo-G kabel 
  Dit type aansluitkabel wordt geheel vervangen. Indien hiervoor 

door de aangeslotene geen toestemming wordt verleend, wordt 
de kabel tot aan de gevel vernieuwd. 

• GPLK-kabel 
  Aansluitingen uitgevoerd in dit type kabel worden heraangesloten. 

In geval van sanering van gas- en/of wateraansluitleidingen 
wordt uit oogpunt van synergievoordeel de GPLK vervangen 
door kunststof kabel. 

  Alle GPLK zijn afgemonteerd in metalen aansluitkasten met een 
met bitumen gevulde eindsluiting. Wanneer de aansluiting in 
slechte staat verkeert, dat wil zeggen, sterke roestvorming of 
vocht in de kast, de kast niet goed afsluit en/of moeilijk dicht 
gaat of de bitumenmassa uit de eindsluiting lekt, wordt ook 
overgegaan tot het vervangen van de kast inclusief de aansluit-
kabel. 

• Doorlusmethode 
  Bij het leggen van een nieuwe hoofdkabel dient in voorkomende 

gevallen de destijds toegepaste doorlusmethodiek (m.n. wanneer 
de kabels in de smeervloer van de klant zijn aangebracht) te 
worden verlaten. De situatie wordt hierbij aangepast door de 
aansluitingen individueel vanaf de hoofdkabel aan te sluiten. 
Wanneer de ‘doorlussing’ in een kruipruimte of buiten om de 
woning is aangebracht, kan hier, in overleg met de afdeling 
‘Assetmanagement’, van af worden geweken.

Kabels die niet meer operationeel zijn worden in principe verwijderd. 
Hier kan van afgeweken worden mits de vergunningverlener in de 
voorbereidende fase hierover is geïnformeerd en hiermee akkoord 
is gegaan. In dat geval blijft de kabel nog wel geregistreerd in het 
Geografisch Informatie Systeem, maar dan met de status ‘buiten 
bedrijf’. Wanneer er later, in de buurt van de betreffende kabels, 
werkzaamheden plaatsvinden worden deze kabels alsnog verwijderd.
Verwijderde kabels en kabelrestanten worden in aparte materiaal-
containers verzameld, en vervolgens aangeboden aan een 
metaal-recyclingsbedrijf. 

Afgelopen jaren is het investeringsniveau ten behoeve van het 
vervangen van laagspanningsnet- en aansluitkabels aanzienlijk 
naar boven toe bijgesteld. Voor de komende jaren zal het verhoogde 
budget worden gehandhaafd (zie hiervoor ook bijlage 3).

In tabel 4.28 is de planning en realisatie van LS-kabels op het 
gebied van uitbreiding en vervanging in km’s weergegeven.
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4.5.16 Laagspanningskasten en -regelaars
4.5.16.1 Algemene beschrijving
Een laagspanningskast is een verdeelkast, deze heeft als doel het 
opsplitsen in secties van het laagspanningsnet. Deze kasten 
worden meestal gevoed door één LS-kabel (inkomend). Tevens zijn er 
meerdere (uitgaande) kabels, die worden beveiligd met smeltveilig-
heden die aangebracht zijn in LS-stroken, op deze kast aangesloten. 
Wanneer er een storing optreedt kan het LS-net in sommige 
gevallen worden omgeschakeld via deze kasten en zal het aantal 
getroffen klanten lager zijn vanwege de toegepaste sectionering.

Foto 4.13 geeft een indruk van een RVS LS-kast met  
schakelbare LS-stroken.

4.5.16.2 Ontwerp en aanschaf
Enduris beheert ongeveer 3680 laagspanningskasten (LS-kasten). 
De LS-kasten kunnen verdeeld worden in staal (33%), kunststof 
(53%) en roestvaststaal (RVS, 14%). De oudste LS-kasten zijn van 
metaal. Later is overgestapt op kunststof en sinds 2006 worden 
kasten van RVS toegepast. 

Daarnaast beheert Enduris 19 LS-regelaars die worden ingezet in 
uitgestrekte LS-netten. Deze dateren uit de jaren 70 tot en met 
1985. 

4.5.16.3 Aanleg en ingebruikname
Het aantal nieuwe kasten dat geplaatst wordt ten gevolge van een 
uitbreiding is beperkt. Uitgangspunt dat gehanteerd wordt door 
Enduris is één kast per nieuw aan te leggen laagspanningsnet, 
uiteraard kan hier per geval van afgeweken worden. Het merendeel 
van de nieuwe kasten betreffen vervangingen van bestaande. Ook 
het aantal nieuw te plaatsen LS-regelaars t.g.v. een uitbreiding is 
verwaarloosbaar, het totale aantal regelaars neemt af. 

4.5.16.4 Gebruik en onderhoud
Prestatiemeting
In LS-kasten en LS-regelaars treden zelden storingen op. In 2012 
– 2016 zijn ongeveer 4.000 storingen opgetreden in de laag- 
spanning. Hiervan zijn er ca. 100 toe te schrijven aan LS-kasten. 
Het grootste deel hiervan komt voor rekening van aanrijdingen of 
molest, oftwel een externe oorzaak. Er traden vervolgens nog 
enkele storingen op als gevolg van overbelasting, hetgeen zich 
heeft geuit in verbrande aders onderaan een laagspanningsstrook 
of defecte smeltveiligheden. Storingen in LS-regelaars komen bijna 
niet voor.

Tabel 4.28 Uitbreiding en vervanging van LS-kabels

Laagspanningskabels

PLAN REALISATIE PLAN

2015 2016 2017 2015 2016 2017 (t/m 30 juni) 2018 2019 2020

Uitbreiding 48 45 45 85* 89* 45* 47 45 56

Vervanging 30 45 50 36 57 35

* uitbreiding + vervanging  
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Conditiemonitoring 
De LS-kasten worden aan de hand van een aantal gedefinieerde 
inspectiepunten gecontroleerd. In 2016 zijn voor de tweede keer 
(eerste keer was in 2006) alle LS-kasten geïnspecteerd. Uit deze 
inspecties kwam naar voren dat de conditie van de stalen 
LS-kasten matig tot goed is terwijl de kunststof- en RVS LS-kasten 
als goed kunnen worden bestempeld. 

De conditie van de LS-regelaars is goed. Dit komt mede door de 
hogere inspectiefrequentie. Jaarlijks worden deze gecontroleerd 
op olielekkage en elke drie jaar vindt een visuele inspectie plaats 
en worden de regelaars gecontroleerd op de algehele werking. De 
reden van de hogere inspectiefrequentie zijn de hierin aanwezige 
bewegende onderdelen.

Algemeen oordeel kwaliteitsniveau
Op basis van de prestaties van de LS-kasten en de conditie die ze 
hebben, kan worden gesteld dat de kwaliteit goed is (> 85%). 
Minder dan 5% heeft een slechte conditie. De kwaliteit is afhankelijk 
van het materiaal dat is toegepast. Gezien de matige kwaliteit van 
het destijds toegepaste staal, worden deze steeds meer vervangen, 
of komen ze te vervallen als de situatie dit toelaat. De conditie van 
de LS-regelaars is goed.

Belangrijkste risico’s
Uit veiligheidsoogpunt is de aandacht gevestigd op het risico dat 
derden onder bepaalde condities in aanraking kunnen komen met 
de spanning in een LS-kast. Dit kan ontstaan door vandalisme, het 
doorroesten van de behuizing of door het aanrijden ervan. Mede 
door inspecties en meldingen van technici of derden wordt het 
risico zoveel mogelijk beperkt. Door het toepassen van RVS 
LS-kasten vanaf 2006, wordt het genoemde risico verder beperkt 
omdat doorroesten niet meer mogelijk is. Door de robuuste uit- 
voering zullen ook vandalisme en aanrijdingen minder snel tot 
gevaarlijke situaties leiden. Omdat in de nieuwe LS-kasten schakel-
bare stroken worden toegepast, wordt bovendien de veiligheid voor 
monteurs verhoogd.

Onderhoudsbeleid
LS-kasten worden elke tien jaar geïnspecteerd. De resultaten van 
een inspectie kunnen leiden tot klein onderhoud, het laten vervallen 
of het vervangen van een LS-kast.

Voor de inspectie aan LS-regelaars worden twee inspectie- 
intervallen gehanteerd. Een beperkte (jaarlijkse) en een uitgebreide 
(driejaarlijkse) inspectie.

4.5.16.5	Modificaties
Wanneer uit inspecties blijkt dat een kast moet worden vervangen 
wordt er eerst nagegaan of het net kan worden aangepast en de 
kast nog nodig is, dit is één van de redenen waardoor het aantal 
LS-kasten afneemt.

In 2017 is een LS-regelaar met vermogenselektronica geplaatst in 
Zeeland. Deze regelaar is voorzien van een extra meetinstrument 
zodat het gedrag van de regelaar goed in beeld gebracht kan 
worden. Bij succes zal de proef een vervolg krijgen. 

4.5.16.6 Vervangen, verwijderen en ontmantelen
Vervangen LS-kasten
Als een LS-kast vervangen moet worden omdat deze ernstig is 
verroest, beschadigd door molest of door een aanrijding, wordt 
eerst bekeken of de hele kast kan vervallen. Indien de kast niet kan 
vervallen, dan wordt deze vervangen. Het komt ook voor dat 
LS-kasten vervangen worden in verband met reconstructies.

Tabel 4.29 Verschuiving typen LS-kasten 

TYPE LS-KAST KCD 2016-2025 
(1-1-2015)

KCD 2018-2027 
(1-1-2017)

VERSCHIL

Staal 1397 1238 -159

Kunststof 2046 1964 -82

RVS 301 482 + 181

Totaal 3744 3684 -61

In de tabel 4.29 wordt duidelijk dat de stalen LS-kasten worden 
vervangen of komen te vervallen. Hierdoor zal de kwaliteit van de 
populatie LS-kasten toenemen. In tabel 4.30 zijn de geprogno- 
sticeerde en gerealiseerde uitbreidingen en vervangingen voor 
LS-kasten weergegeven.
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Tabel 4.30 Geprognosticeerde en gerealiseerde uitbreidingen en vervangingen voor LS-kasten.
Het hiervoor benodigde budget is opgenomen in het investeringsplan (zie bijlage 3). 

LS-kasten

PLAN             REALISATIE PLAN

2015 2016 2017 2015 2016 2017 (t/m 30 juni) 2018 2019 2020

Uitbreiding 5-10 5-10 5-10 75 83 35 10 10 10

Vervanging 30 30 30 * * * 60 60 60

Verklaring afwijkingen (aantallen) realisatie versus plan
•  2015: realisatie = *, bij uitbreiding staat het totaal, dit is inclusief vervanging
•  2016: realisatie = *, idem 
•  2017: realisatie = *, idem

4.5.17 Meterruimte
Het overdrachtspunt met de comptabele meting bevindt zich in de 
meterruimte waar de verantwoordelijkheid van de netbeheerder 
overgaat naar de aangeslotene/eigenaar. 
De installatie na het overdrachtspunt valt onder beheer van de 
aangeslotene en is elektrisch verbonden met de aansluiting die 
wordt beheerd door de netbeheerder. Storingen in de installatie 
kunnen het functioneren van het net belemmeren en omgekeerd. 
Om deze reden worden eisen aan deze installaties gesteld en 
worden beveiligingen aangebracht, die automatisch de installatie 
in geval van storing afschakelen. Dit wordt gerealiseerd door 
middel van smeltveiligheden dan wel vermogensautomaten.
De netbeheerder is niet verantwoordelijk voor elektriciteits- 
ongevallen, veroorzaakt door (consumenten)apparatuur en/of de 
elektrische binneninstallatie. Het komt sporadisch voor dat er 
problemen ontstaan door toedoen van de netbeheerder in de 
meterruimte. Het overgrote deel van problemen in deze ruimte zijn 
te wijten aan de installatie achter de meter. Ook accessoires als 
modems, routers, wateronthardinginstallaties e.d. en het benutten 
van de ruimte voor de oneigenlijke opslag van persoonlijke 
middelen en huishoudelijke apparatuur verhoogt het risico tot 
storingen en/of ongevallen (zie foto 4.14).

Foto 4.14
Meterkast met randapparatuur en oneigenlijke opslag
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Meters
Op het gebied van (slimme) meters dient een zo effectief en  
efficiënt mogelijke aanbiedingsstrategie te worden gehanteerd. 
Hierbij is het uitgangspunt dat eind 2020 de slimme meter bij 
100% van de huishoudens is aangeboden. Dit om invulling te 
geven aan de afspraken uit het Energieakkoord en de klanten 
inzicht te kunnen geven in hun energieverbruik en de haalbaarheid 
van energiebesparende opties te kunnen verkennen/berekenen. 
Eind 2017 zal bijna 50% van de populatie van traditionele elek- 
triciteitsmeters vervangen zijn door nieuwe types die achtereen-
volgens aangeduid worden met DSMR2.2, DSMR4.x (x=0,2 of 2) of 
SMR 5.0 (5.1, etc.). 
Voor de slimme elektriciteitsmeters gelden dezelfde kwaliteits- 
eisen als voor de traditionele elektriciteitsmeters. De extra toe- 
gepaste componenten betreft de communicatiemodule met daarbij 
de verschillende ‘poorten’ die aangeduid worden met P1, P2 en P3. 
Via de P1 poort kan de klant gegevens zelf uitlezen en verwerken in 
eigen applicaties zodat hij ‘near-realtime’ inzicht heeft in zijn energie- 
verbruik of aan het elektriciteitsnet terug geleverde elektriciteit 
(bijvoorbeeld van zijn zonnepanelen). Via de P2 poort kan de 
communicatie verzorgd worden met 1 of meerdere andere meters 
(bijvoorbeeld gasmeter, warmtemeter of watermeter). Via de P3 
poort wordt de communicatie verzorgd met het Centraal Toegangs-
systeem waarbij enerzijds de werking van de slimme meters wordt 
gemonitord en eventuele software updates worden uitgevoerd en 
anderzijds meetdata uitgelezen worden die via het centraal 
toegangssysteem aan partijen ter beschikking worden gesteld die 
door de klant daartoe zijn gemandateerd (bijvoorbeeld zijn leveran-
cier of onafhankelijke dienstenaanbieder). Dat gebeurt dan via de 
zogenaamde P4 poort.
Vanwege het feit dat er nu massaal elektriciteitsmeters worden 
vervangen is het mogelijk gemaakt om zogenaamde deelpopulaties 
te onderkennen. Mochten er dan (op basis van steekproefresul-
taten) elektriciteitsmeters afgekeurd worden dan kan dit beperkt 
worden tot een kleiner aantal dan een hele jaargang (thans circa 
25.000 slimme elektriciteitsmeters).
Jaarlijks wordt een gedeelte van de elektriciteitsmeters (traditioneel 
en/of slim) in de totale populatie van Enduris steekproefsgewijs 
gecontroleerd. Uit de keuringsresultaten die over het gehele land 
verzameld worden kan volgen dat Enduris een gedeelte van de 
elektriciteitsmeters van een bepaalde (deel)populatie dient uit te 
wisselen binnen een periode van 2 jaar. Lukt dit niet dan worden 
van de nog niet vervangen meters de relevante gegevens vastgelegd 
en het kenmerk dossiermeter mee gegeven, zodat in daarop- 
volgende jaren iedere gelegenheid te baat genomen kan worden 
om alsnog tot vervanging over te gaan (bijvoorbeeld bij een  
verhuizing of andere verandering in de woning of het bedrijf).
Te constateren is dat de extra componenten (vanwege de commu-
nicatieberichten) ook leiden tot extra (ver)storingen. Zo valt soms 
de communicatie tussen de elektriciteitsmeter en het centrale 
toegangssysteem weg waardoor software updates of uitwisseling 

van gegevens (via berichten) niet succesvol afgerond worden. 
Weliswaar kent de meter lokale buffercapaciteit en worden 
hernieuwde pogingen gedaan om tot een succesvolle afronding 
van de update te komen, maar niet alle problemen zijn daarmee op 
te lossen. 
De keerzijde van het beter geïnformeerd zijn van de klant (met 
meterstanden en verbruiksgegevens) is dat deze opheldering 
vraagt aan zijn leverancier, maar daarop geen sluitend antwoord 
verkrijgt en vervolgens via een doorverwijzing bij de netbeheerder 
terechtkomt. Enduris beantwoordt deze vragen zowel via een 
eerstelijns als een tweedelijnskanaal. Inspanningen (en kosten) op 
het meter- en meetdomein zullen naar verwachting navenant 
toenemen.

4.6 Productkwaliteit

4.6.1 Spanningskwaliteit
Spanningskwaliteit is voor Enduris een belangrijke kwaliteits- 
indicator. Vandaar dat Enduris daar actief mee bezig is. In deze 
paragraaf worden de belangrijkste activiteiten beschreven.

Landelijk project ‘Power Quality Monitoring’
Enduris neemt deel aan het landelijke project ‘Power Quality  
Monitoring’ (PQM) dat in opdracht van de Nederlandse netbeheerders 
wordt uitgevoerd door Movares. Met behulp van dit project wordt op 
basis van steekproefsgewijze metingen jaarlijks inzicht verkregen 
in de spanningskwaliteit van de Nederlandse elektriciteitsnetten. 
De resultaten van de metingen worden getoetst aan de Europese 
norm NEN-EN 50160. Daarnaast gelden in Nederland diverse 
aanvullende eisen die door het ministerie van Economische  
Zaken in de Netcode Elektriciteit zijn vastgelegd. De rapportage 
wordt jaarlijks aan de ACM aangeboden en is te vinden op  
www.uwspanningskwaliteit.nl. Via deze website zijn ook de 
meetresultaten te raadplegen.

Registratie van spanningsdips
In 2015 zijn door de regionale netbeheerders op 200 locaties 
power quality meters geïnstalleerd om spanningsdips in het 
MS-net te registreren. De meetresultaten dienen als input voor het 
opstellen van een codewijzigingsvoorstel. Voor Enduris houdt 
e.e.a. in dat er zeven locaties meedoen in deze meetcampagne. 
Enduris heeft echter besloten om al haar HS/MS-stations te voor-
zien van power quality meters t.b.v. dipregistratie. De meetdata die 
deze meters genereren blijkt van grote waarde voor klanten die in 
hun proces hinder ondervinden van dips. Enduris stelt deze data 
als een service beschikbaar aan haar klanten die aangeven last te 
hebben van spanningsdips. Momenteel zijn op 16 van de in totaal 
24 locaties dergelijke power quality meters geïnstalleerd. Ieder jaar 
wordt dit aantal met ca. vier uitgebreid. 
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Laagspanningsnetten
Naast de metingen voor het PQM-project voert Enduris nog extra 
spanningskwaliteitsmetingen uit in het laagspanningsnet. Dit zijn 
metingen om de gevolgen van bijvoorbeeld zonnepanelen, warmte- 
pompen en oplaadpalen voor elektrische auto’s op de kwaliteit van 
de spanning te bepalen. Bij klachten over de spanningskwaliteit 
wordt deze ook gemeten. De spanningskwaliteit wordt dan  
gedurende een week gemeten op het overdrachtspunt en op het 
voedende punt van het laagspanningsnet (bron). Vervolgens wordt 
bekeken of de klacht terecht is en wie of wat de veroorzaker is. 
Sinds 2011 houdt Enduris hier een uitgebreide registratie van bij. 
Vanaf 2015 worden de spanningsklachten geregistreerd volgens 
een landelijk uniform overeengekomen format. In figuur 4.38 zijn 
de meetresultaten grafisch weergegeven. Bovendien volgt Enduris 
de scores m.b.v. de Balanced Scorecard.
Bij ongeveer de helft van de klachten voldoet de spanning aan de 
norm en is de klacht niet te herleiden tot het net. Het kwaliteits- 
criterium dat het vaakst worden overschreden is flicker. Flicker kan 
leiden tot een fluctuerend beeld op een beeldscherm of flikkerde 

verlichting. Flicker is de gewaarwording van het menselijk visueel 
systeem ( = lamp - oog - hersenen) wanneer het onderworpen 
wordt aan veranderingen van de lichtintensiteit van verlichtings-
toestellen. Dit kan afhankelijk van de frequentie en fluctuerende 
lichtintensiteit hinder opleveren. Flicker kan worden veroorzaakt 
door vele bronnen, veelal motoren van bv. liften, warmtepompen, 
compressoren of koelinstallaties. Wanneer de flicker te herleiden is 
tot het net heeft dit in de meeste gevallen te maken met een  
te hoge netimpedantie. Enduris zorgt er dan voor dat de net- 
impedantie afneemt. In de meeste gevallen door het leggen van een 
extra of dikkere laagspanningskabel of door het plaatsen van een 
extra transformatorstation. Wanneer de flicker te herleiden is tot 
het gedrag van een klant, zal Enduris de klant er op aanspreken en 
de klant dringend verzoeken om passende maatregelen te treffen.

Ook wordt de doorloop van het afhandelen van spanningsklachten 
gemeten en bijgehouden in de Balanced Scorecard. In 2016 en  
de eerste helft van 2017 is de gestelde streefwaarde van 95%  
afhandeling binnen 6 weken behaald. 

Figuur 4.38 Overzicht meetresultaten spanningskwaliteitsmetingen n.a.v. klachten.
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Midden- en hoogspanningsnetten
Een klacht van een op een hoger netvlak aangesloten klant komt 
niet vaak voor en is nagenoeg altijd te herleiden tot een storing 
(kortsluiting), waardoor een spanningsdip ontstaat. Bij deze 
klachten wordt de oorzaak onderzocht en toegelicht aan de klant.

4.6.2 Belangrijkste risico’s
Jaarlijks wordt Enduris geconfronteerd met ongeveer 60 klachten 
over de aard en omvang van de aangeleverde netspanning op het 
overdrachtspunt. Ten gevolge hiervan wordt er bij benadering
€ 550.000 geïnvesteerd in de vorm van aanpassingen in het net. 
Het risico is van dien aard dat het proactief omlaag brengen na- 
genoeg onmogelijk is en bovendien leidt tot exponentieel hoge 
kosten. Het risico is samengevat in tabel 4.31

Tabel 4.31 
Risico kwaliteit van de netspanning op het overdrachtspunt 

RISICO BEDRIJFSWAARDE(N) RISICOSCORE
KCD 2016-2025

RISICOSCORE
07-2017

STREEFSCORE STREEFDATUM

Kwaliteit van de netspanning 
op het overdrachtspunt

Economie
Imago

Hoog
Matig

Hoog
Matig

Hoog
Matig

n.v.t.
n.v.t.

Beheersmaatregelen
•  Indien er ontoelaatbare afwijkingen worden geconstateerd, 

wordt bepaald of de oorzaak binnen of buiten de installatie van 
de klant is gelegen. Als blijkt dat de klachten te wijten zijn aan 
de kwaliteit van ons net worden adequate maatregelen genomen 
in de vorm van netaanpassingen.

•  Voor het opdoen van ervaringen worden daarnaast kwaliteits- 
metingen verricht om het gedrag van nieuwe componenten die 
op ons net worden aangesloten in beeld te brengen. Indien 
nodig worden de netontwerpcriteria hierop aangepast.

•  Een voorbeeld van een nieuwe component die tegenwoordig 
veelvuldig op het net aangesloten wordt is het zonnepaneel. 
Dankzij verschillende kwaliteitsmetingen is ontdekt dat zonne-
panelen voor ernstige asymmetrische spanningen in het net 
kunnen zorgen. De gevolgen zijn hoge spanningen en zonne- 
panelen die zichzelf ter bescherming afschakelen op momenten 
dat de zon fel schijnt. Ernstige asymmetrische spanningen 

kunnen voorkomen worden door de zonnepanelen gelijkmatig 
over de aanwezige fasedraden in de laagspanningskabel te 
verdelen. Enduris heeft daarom de Fasulator ontwikkeld.  
De Fasulator geeft op basis van het huisnummer advies over  
de fasedraad waarop de zonnepanelen het beste aan- 
gesloten kunnen worden. De Fasulator is te raadplegen via  
http://fasulator.dnwg.nl/ en is ook als app voor de smartphone 
en tablet beschikbaar. Tevens gaat Enduris op zoek naar 
concentratielocaties van zonnepanelen. Onder andere door te 
overleggen met woningbouwcorporaties, gemeenten en aan- 
bieders van panelen en door het visualiseren van zonnepaneel-
gegevens in het geografisch informatiesysteem. Indien nodig 
komen hier netaanpassingen uit voort.

•  Goed netontwerp. Nieuwe laagspanningsnetten (bijvoorbeeld in 
nieuwbouwwijken) en noemenswaardige uitbreidingen op 
bestaande netten worden gecontroleerd met het rekenpakket 
GAIA.
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5. VEILIGHEID

Foto 5.1 Arbeidsveiligheid
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5.1 Inleiding

Onder veiligheid verstaat Enduris de afwezigheid van onaanvaard-
bare risico's, waarbij het zowel risico’s betreft voor de omgeving 
vanuit falen van de infrastructuur of van de bedrijfsprocessen als 
gevolg van onbedoeld menselijk handelen, als risico’s voor de 
infrastructuur of de bedrijfsprocessen vanuit de omgeving als 
gevolg van een natuurverschijnsel of moedwillig menselijk 
handelen. Hierbij staat zowel de arbeidsveiligheid, de procesveilig-
heid en security centraal. Met de arbeidsveiligheid wordt de 
veiligheid van medewerkers bedoeld. Hierbij doelt men niet alleen 
op eigen medewerkers, maar ook op de medewerkers van onder 
andere ingeschakelde aannemers die in opdracht van Enduris 
werkzaamheden uitvoeren. Met de procesveiligheid wordt de  
integriteit van de elektriciteitsnetwerken, de bedrijfsprocessen en 
de veiligheid ten aanzien van omgeving (mens en het milieu) 
bedoeld. Onder security verstaat men de afwezigheid van onaan-
vaardbare risico’s voor kritische objecten en processen, als gevolg 
van dreiging vanuit de omgeving met potentieel ernstig gevaar van 
langdurige en grootschalige leveringsonderbreking. Foto’s 5.1 tot 
en met 5.3 zijn voorbeelden van de verschillende typen veiligheid.

Arbeidsveiligheid 
Op foto 5.1 is een voorbeeld van arbeidsveiligheid weergegeven.  
Hier staat de veiligheid van de medewerker centraal. Bij het werken 
aan elektriciteitsnetten is elektrocutie één van de grootste veilig-
heidsrisico’s waaraan medewerkers blootstaan. Daarnaast kan 
men denken aan risico’s m.b.t. werken langs de weg, het gebruik 
van gereedschappen, vervoer, omgang met gevaarlijke stoffen en 
fysieke en mentale belasting.

Procesveiligheid
Bij procesveiligheid staat de veiligheid van de omgeving (mens en 
het milieu) centraal. Zo heeft de keuze van de positionering van 
bedrijfsmiddelen invloed op de veiligheid van mensen. Daarnaast 
kan men denken aan onderwerpen zoals aanraakveiligheid,  
brandgevaar en blootstelling aan magneetvelden. Op het gebied 

van milieu kan men denken aan grondstoffenverbruik, emissie van 
broeikasgassen en vervuiling.

Security
Voorbeelden op het gebied van security zijn opzettelijke criminele 
of terroristisch handelingen waarbij schade aan de bedrijfs- 
middelen wordt toegebracht. Ook vallen ongelukken en incidenten 
zoals het falen van infrastructuren (bijvoorbeeld dijken en water- 
leidingen) alsook natuurgeweld (bijvoorbeeld overstromingen en 
stormen) hier onder. 

Enduris beschikt al meerdere jaren over een veiligheidsmanage-
mentsysteem (VMS) waardoor de beheersing van arbeids-, proces-  
en securityrisico’s systematisch en voortdurend plaatsvindt en 
hierdoor de veiligheid continu verbetert. In dit hoofdstuk wordt 
dieper ingegaan op de werking van het VMS en worden concrete 
prestaties en maatregelen op het gebied van veiligheid beschreven.

Het VMS maakt onderdeel uit van het integrale management- 
systeem (IMS) van Enduris dat in hoofdstuk 3 is beschreven. Het 
VMS is dan ook opgebouwd volgens de generieke structuur voor 
managementsystemen, de zogenaamde ‘High Level Structure’. 
Hierdoor neemt de eenduidigheid en effectiviteit van de besturing 
van de organisatie toe, wat uiteindelijk ook bijdraagt aan minder 
incidenten en ongevallen. Zoals beschreven in hoofdstuk 3, maakt 
de NTA 8120:2014 integraal onderdeel uit van het IMS van Enduris. 
In deze norm zijn ook algemene eisen aan een VMS opgenomen. 
Wanneer binnen de elementen uit figuur 3.1 het aspect veiligheid 
wordt meegenomen, zou men kunnen stellen dat de basis voor een 
VMS aanwezig is. 

Het VMS van Enduris is met name ontwikkeld vanuit het beheer 
van de gasnetten. Van oudsher is daar veel kennis en ervaring 
aanwezig om de veiligheid van de netten en omgeving te borgen. 
Bovendien heeft dit sinds 2006 een extra impuls gekregen doordat 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vanaf dat moment werd 
aangesteld als toezichthouder. De SodM is een onafhankelijke 

Foto 5.2 Procesveiligheid

Foto 5.3 Security Bron: HV Zeeland

Bron: HV Zeeland
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toezichthouder op delfstoffen- en energiewinning in Nederland en 
ziet toe op de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouw- 
activiteiten, het gasnetwerk en wind op zee. Deze Nederlandse 
dienst bestaat al sinds 1810. De SodM hanteert bij het toezicht 
naast o.a. de NTA 8120 ook het ‘Besluit veiligheid lage druk 
gastransport’. Hierin zijn verplichtingen geformuleerd ten aanzien 
van een VMS. Deze verplichtingen vormen de rode draad van het 
voorliggende hoofdstuk ‘Veiligheid’.

5.2 Verplichtingen voor de netbeheerder

In artikel 2 van het ‘Besluit veiligheid lage druk gastransport’ staan 
onderstaande verplichtingen voor de netbeheerder beschreven ten 
aanzien van het borgen van de veiligheid. Hierbij kunnen de specifieke 
‘gas’-termen één op één worden vervangen door elektriciteit. 

1.  Een netbeheerder neemt bij het ontwerp, de aanleg, de ingebruik- 
stelling, de exploitatie, de wijziging, het beheer, het onderhoud 

en de buitengebruikstelling van een gastransportnet de technische 
en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van hem 
gevergd kunnen worden om voorvallen te voorkomen waardoor 
nadelige gevolgen voor de mens of het milieu kunnen ontstaan.

2.  Indien zich een voorval voordoet waardoor nadelige gevolgen 
voor de mens of het milieu zijn ontstaan, draagt de netbeheerder 
zorg voor het zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken van 
de nadelige gevolgen voor de mens en het milieu.

De organisatie kan en moet dus veiligheidsrisico’s minimaliseren 
door het treffen van maatregelen. Dit kunnen zowel preventieve als 
corrigerende maatregelen betreffen. Preventieve maatregelen zijn 
erop gericht om het voorval of risico te voorkomen. Corrigerende 
maatregelen moeten ervoor zorgen dat wanneer het voorval of 
incident zich voordoet, de gevolgen worden beperkt of ongedaan 
worden gemaakt. Schematisch is dit weergegeven in figuur 5.1. 
Maatregelen worden overigens ook wel barrières genoemd. 

Figuur 5.1 Risico in relatie tot preventieve en corrigerende maatregelen
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Om nadelige gevolgen voor de mens, het milieu en/of de maat-
schappij te voorkomen en te beperken worden maatregelen 
geïmplementeerd. Hierbij is het van belang dat er voldoende maat-
regelen aanwezig zijn om de risico’s te beheersen. Hiervoor is  
het risicomanagementproces ingericht waarbij risico’s worden  
geïdentificeerd en geanalyseerd. Hieruit blijkt of de bestaande 
maatregelen voldoende zijn of dat er aanvullende maatregelen 
dienen te worden geïmplementeerd. Daarnaast vinden er validaties 
en (proces)audits plaats waarbij de effectiviteit van maatregelen 

wordt gecontroleerd. Ook vindt er prestatie en conditiemonitoring 
plaats dat van belang is voor het goed functioneren van diverse 
veiligheidsmaatregelen. 
Via het concept van levenscyclusmanagement kan men per 
levensfase van een asset toetsen of er voldoende technische en 
organisatorische veiligheidsmaatregelen aanwezig zijn binnen de 
organisatie. In tabel 5.1 is dit op hoofdlijnen beschreven en geeft 
hiermee invulling aan artikel 2-1 van het 'Besluit veiligheid lage 
druk gastransport'.

LEVENSFASE VAN EEN ASSET: TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN:

Ontwerp Door tijdens de ontwerpfase van een asset de risico’s t.a.v. mens, milieu en maatschappij te identificeren en zo veel als 
redelijkerwijs mogelijk te mitigeren kunnen risico’s in de volgende levensfasen worden beperkt. Dit doet Enduris door o.a. 
het hanteren van diverse (ontwerp)normen, praktijkrichtlijnen en voorschriften van o.a. de NEN, Netbeheer Nederland 
en interne voorschriften. Denk hierbij aan aspecten zoals ergonomie, aanraakveiligheid, aarding, beveiliging, belasting, 
locatiekeuze, aanrijdveiligheid, kwetsbare objecten, levensduur, materiaalgebruik, circulariteit van materialen, 
energieverbruik, emissies, vandalisme, diefstal, ongecontroleerde toegang en waterveiligheid.

Aanschaf Hieronder valt o.a. het rekening houden met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen de keten. Denk hierbij 
aan het selecteren van leveranciers die rekening houden met het effect van hun activiteiten op het milieu en oog hebben voor 
menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf. Ook de manier waarop de leverancier de security heeft geborgd binnen de 
eigen organisatie en toeleveranciers is hierbij van belang. Deels wordt hier door Enduris al op gestuurd via aanbestedings-
trajecten. Echter zal dit de komende jaren worden geïntensiveerd via de verdere implementatie van het project AM 2.0. 

Aanleg/in bedrijf nemen In de ‘Arbocatalogus Netwerkbedrijven’, welke op het Intranet van Enduris is opgenomen, staat beschreven hoe de assets 
op een veilige manier aangelegd dienen te worden. Hier vindt men ook de normen, richtlijnen, eigen (werk)voorschriften 
en instructies. Hierbij worden diverse preventieve maatregelen voorgeschreven zoals:
• het reduceren van gevaren bij het werken langs de openbare weg;
• het voorkomen van bedelving, vlambogen en elektrocutie van medewerkers tijdens het werken in de put;
• het voorkomen van schade aan kabels en leidingen; 
• de omgang met gevaarlijke stoffen en omstandigheden;
• de ordening van ondergrondse netten (aanlegprofielen);
• het gebruik van de juiste gereedschappen en hulpmiddelen;
• montage-instructies;
• controles en opleverrapportages.

Het op een veilige manier in bedrijf nemen van assets is naast de hierboven beschreven documenten met name geregeld 
in de bedrijfsvoering van Elektrische Installaties (BEI) en geeft samen met de bijlagen en veiligheidswerkinstructies uniforme 
regelgeving voor het veilig in bedrijf nemen van elektriciteitsvoorzieningssystemen. De BEI geeft hiermee invulling aan de 
Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Alle netbeheerders, aannemers en meetbedrijven 
moeten zich aan deze regels houden.

Indien zich toch een voorval voordoet waardoor nadelige gevolgen voor de mens of het milieu zijn ontstaan, zijn verschillende 
corrigerende maatregelen geïmplementeerd:
• gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen;
• kennis bij monteurs op het gebied van levensreddend handelen;
• 24-uurs storingswachtdienst;
• calamiteitenplan inclusief oefeningen;
• (externe) hulpdiensten waaronder de brandweer, politie en ambulance.

Gebruik Tijdens de gebruiksfase vindt er prestatiemeting en conditiemonitoring van de assets plaats. Dit gebeurt o.a. door 
het uitvoeren van inspecties. Ook worden risico’s, storingen, incidenten en ongevallen geïdentificeerd en geanalyseerd. 
De resultaten vormen de basis voor het beleid t.a.v. het onderhouden, modificeren, vervangen of verwijderen van een 
specifieke asset of populatie. Dit is met name in hoofdstuk 4 beschreven. Het is echter ook mogelijk om maatregelen 
van meer organisatorische aard te implementeren. 

Tabel 5.1 Technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen per levensfase
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LEVENSFASE VAN EEN ASSET: TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN:

Onderhouden, modificeren, 
vervangen of verwijderen

Door het plegen van onderhoud, het doorvoeren van modificaties aan assets of door ze te vervangen of te verwijderen 
kan men het veiligheidsniveau van assets beïnvloeden. Door bijvoorbeeld het uitvoeren van onderhoud kan de kans op 
storingen worden verminderd en wordt de brandveiligheid verhoogd. Ook kunnen gebreken worden geconstateerd die 
een nadelig effect hebben op het milieu, waaronder olielekkage. De keuze die wordt gemaakt tussen het (frequenter) 
onderhouden, het modificeren, het vervangen of verwijderen is een op risico gebaseerde afweging. Het proces waarbinnen 
deze afwegingen worden gemaakt is het risicomanagementproces dat is beschreven in paragraaf 3.2.7.3. 

De veiligheid van de monteurs die de werkzaamheden uitvoeren is enerzijds geborgd door het kennisniveau van de 
monteurs op peil te brengen en te houden. Anderzijds door het voorschrijven van de eerder genoemde normen, richtlijnen, 
voorschriften en instructies waarin staat beschreven hoe de werkzaamheden op een veilige manier uitgevoerd dienen te 
worden.

Ontmantelen Bij het ontmantelen van assets dient men de risico’s t.a.v. de mens, het milieu en de maatschappij zo veel als redelijkerwijs 
mogelijk te beheersen. Een voorbeeld hiervan is de opvang en recycling van het broeikasgas SF6 dat wordt toegepast in 
diverse schakelinstallaties. Ook kan men denken aan assets waarin asbest is verwerkt dat schadelijk kan zijn voor de 
mens tijdens de ontmanteling. Wat betreft de maatschappij dient men zich ook bewust te zijn van vandalisme, diefstal 
en ongecontroleerde toegang.

5.3 Veiligheidsmanagementsysteem Enduris

In artikel 4 van het ‘Besluit veiligheid lage druk gastransport’ staat 
beschreven waar het VMS minimaal aan moet voldoen. Dit wordt 
gedaan aan de hand van een zestal verplichtingen (van a tot en 
met f). In het vervolg van dit hoofdstuk zal aan de hand van deze 
verplichtingen de inrichting en het functioneren van het VMS van 
Enduris verder worden toegelicht. Dit is mede bepaald aan de hand 
van de op 10 tot en met 12 juli 2017 gehouden inspectie van de 
SodM. Tijdens deze audit is het functioneren van het VMS van 
Enduris getoetst. Daarnaast zullen ook de maatregelen die Enduris 
neemt ter verbetering van het VMS, o.a. gebaseerd op de aan- 
bevelingen van de SodM, worden behandeld. 

A.  Het VMS bevat in ieder geval de missie, visie en strategie van 
de netbeheerder met betrekking tot het beheersen van de 
veiligheid van de mens en het milieu:

In hoofdstuk 2 (paragraaf 2.6) is op het hoogste niveau binnen de 
organisatie het algemene beleid van Enduris beschreven inclusief 
de missie, visie en strategie. Het aspect veiligheid komt terug in 
zowel de visie als in de strategie. Een uitwerking hiervan op het 
gebied van veiligheid, gezondheid en milieu is als volgt:

Missie
Enduris zorgt voor optimale werking van infrastructuren en streeft 
hierbij naar veilige, doelmatige, betrouwbare en toegankelijke 
netten. Leiderschap en in acht te nemen waarden en normen op 
het gebied van veiligheid zijn hierbij de drijfveren. Verbeteringen  
op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) vormen 
een integraal onderdeel van onze organisatie. Wij – directie, 
management en medewerkers – zijn ons hiervan ten volle bewust 

en handelen daar naar door de eigen verantwoordelijkheid daarin 
te nemen.

Visie
Enduris is een Zeeuwse organisatie waarin veiligheid en vakman-
schap hoog in het vaandel staan. Het veiligheidsbeleid incorporeert 
naast wetgeving, zoals de Arbowet, de Gas- en Elektriciteitswet,  
de Arbocatalogus Netwerkbedrijven, BEI, VIAG en relevante NEN- 
normen ook nieuwe inzichten, kennis van bestaande en mogelijke 
toekomstige risico’s. Hieronder vallen ook risico’s op het gebied 
van security ten aanzien van processen, gebouwen, mensen, 
systemen en de mogelijk (negatieve) effecten naar de omgeving en 
stakeholders.

Strategie
Het uitgangspunt van ‘veilige netten’ en ‘veilig werken’ is van 
toepassing gedurende de gehele levenscyclus van de infrastructuren. 
Dit begint bij het ontwerp, de aanleg en ingebruikstelling van deze 
infrastructuren, bestrijkt het beheer en onderhoud tot uiteindelijk 
het buiten gebruik stellen van deze infrastructuren of onderdelen 
hiervan. Het omvat de technische en organisatorische maatregelen 
en menselijke inzet die redelijkerwijs van ons als verantwoordelijke 
gevraagd kunnen worden om incidenten en ongevallen te voorkomen. 
Als er desondanks gebeurtenissen plaatsvinden die impact hebben 
op de veiligheid en/of gezondheid van de mens en belasting van 
het milieu, dan worden deze zoveel mogelijk beperkt en beheerst.

Uitingen van de strategie zijn als volgt uitgewerkt:
•  In de wettelijk verplichte Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 

inclusief daarbij behorende ‘Plannen van Aanpak’ (Beleids, 
Locatie en Functie RI&E’s);

• In een door de directie geaccordeerde en gecommuniceerde   
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  ‘VGM beleidsverklaring’, ‘Top 10 Veiligheidsregels’, ‘Arbobeleid’ 
en ‘Securitybeleidsverklaring’;

•  Veiligheid is als één van de belangrijkste bedrijfswaarden  
gepositioneerd;

•  Veiligheid behoort (naast betrouwbaar en persoonlijk) tot de 
drie kernwaarden;

•  Veiligheid maakt integraal onderdeel uit van de directiebeoordeling;
•  Er wordt specialistische capaciteit ingezet voor veiligheids- 

ondersteuning;
•  Er worden financiële middelen ter beschikking gesteld om veilig-

heid te borgen;
•  Diverse verbeteractiviteiten t.a.v. veiligheid worden structureel 

in het ondernemingsplan opgenomen;
•  Veiligheid maakt onderdeel uit van de resultaatgerichte 

afspraken (RGA) met alle medewerkers.

Voor ons geldt: “Ik werk veilig of ik werk niet!”

Enduris eist van alle partners, serviceproviders en onderaannemers 
dat zij minimaal eenzelfde niveau van veiligheid nastreven als 
Enduris zelf. Deze uitgangspunten zijn medebepalend bij selectie, 
evaluatie en beoordeling.

Prestatie en verbetermaatregelen 
Geconcludeerd kan worden dat veiligheid integraal is opgenomen 
in de missie, visie en strategie. Hierbij wordt gestreefd naar veilig-
heid voor zowel medewerkers, mens en de omgeving. Ook maakt 
veiligheid bewust onderdeel uit van de uitvoering van het beleid. 
Hierbij is ook het hoger management actief betrokken bij het 
uitvoeren van werkplekinspecties. Momenteel worden er dan ook 
geen aanvullende verbetermaatregelen getroffen om dit onderdeel 
van het VMS te verbeteren. De focus ligt met name op het hand-
haven van het huidige niveau.

B.  Het VMS bevat in ieder geval de doelstellingen en plannen met 
betrekking tot het beheersen van de veiligheid voor de mens 
en het milieu:

In het organisatiebeleid van Enduris (paragraaf 2.6) zijn strate- 
gische doelstellingen beschreven met betrekking tot het beheersen 
van de veiligheid voor mens en het milieu. Om invulling te geven 
aan deze strategische doelstellingen zijn er tactische doelstellingen 
en maatregelen geformuleerd binnen het assetmanagementbeleid 
(paragraaf 3.2.3.3). Om de doelstellingen te realiseren worden er 
verschillende plannen opgesteld met daarin concrete programma’s, 
projecten en activiteiten. Deze worden zowel intern als extern 
uitgevoerd. De extern geïnitieerde programma’s, projecten en  
activiteiten worden veelal onder de vlag van Netbeheer Nederland 
uitgevoerd. Om de voortgang van het behalen van de doelstellingen 
te kunnen meten zijn er diverse (kritische) prestatie-indicatoren 
(KPI’s) benoemd. Deze KPI’s maken de doelstellingen nog meer 

concreet door er een specifieke streefwaarde aan te koppelen.  
Ook wordt de voortgang van de diverse programma’s, projecten 
activiteiten periodiek geëvalueerd en indien noodzakelijk wordt er 
bijgestuurd.

Hieronder worden diverse doelstellingen, projecten en activiteiten 
beschreven m.b.t. het beheersen van de veiligheid:

Strategische doelstelling 1: 
Enduris zorgt voor een veilige en gezonde werkomgeving voor haar 
medewerkers en derden en garandeert veilige netten voor mens en 
omgeving. Zij streeft naar een brede, proactieve veiligheidscultuur.

De volgende tactische doelstellingen zijn geformuleerd om  
strategische doelstelling 1 te realiseren:
1. Evaluatie NEN Veiligheidscultuurladder in 2018;
2.  Het in 2018-2020 actief identificeren, beoordelen en mogelijk 

bijsturen van de (externe) veiligheids- en milieurisico’s over de 
gehele levensduur van de elektriciteits- en gasnetten;

3.  Het verder integreren van milieuaspecten in de bedrijfsvoering 
van DNWG Infra en de netbeheerder Enduris;

4.  Op basis van een vast te stellen beleid, doelstellingen en plan  
zal in 2018 per ketenproces de privacygevoelige data worden 
geïdentificeerd en conform procedures worden beschermd.

Strategische doelstelling 2: 
Enduris bewaakt de (toekomstige) prestaties, condities en risico’s 
van de aan haar toevertrouwde netwerken; 

De tweede strategische doelstelling gaat in op met name techni-
sche aspecten zoals de kwaliteit en deugdelijkheid van de assets 
(elektriciteitskabels, stations etc.) van Enduris. Er bestaat een 
belangrijke relatie tussen de kwaliteit/integriteit van assets en de 
veiligheid ervan. Om de kwaliteit en daarmee de arbeids- en 
procesveiligheid van het elektriciteitsnet te waarborgen monitort 
Enduris de prestaties, condities en risico’s van de assets voort- 
durend. Om de prestaties en condities op het gewenste peil te 
houden en de risico’s te beheersen, hanteert Enduris o.a. een 
onderhouds- en vervangingsbeleid en worden er diverse interne  
en externe projecten geïnitieerd. Dit alles is in hoofdstuk 4  
beschreven. Hierbij werd geconcludeerd dat het kwaliteitsniveau 
van de verschillende assets goed is.

Strategische doelstelling 6: 
Enduris streeft naar een cultuur van continu verbeteren; dat doet 
zij in de gehele keten;

De zesde strategische doelstelling heeft betrekking op diverse 
mechanismen binnen de organisatie om continu te verbeteren,  
dus ook op het gebied van veiligheid. Centraal hierbij staat het  
integraal managementsysteem dat is beschreven in hoofdstuk 3. 
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Specifieke maatregelen die worden genomen om het VMS verder 
te ontwikkelen zijn:
• verbeteren en borgen van datakwaliteit;
• vectoriseren van aansluitingen;
• KLIC-WIN;
• kwaliteitsborging producten;
• opnemen metalen aansluitkasten in IRIS;
• beveiligingsinstellingen in Vision;
• registratie aanbrengen verzegelingen bij meters;
• analyse privacy en maatregelen;
• optimalisatie KBS en risicoregister;

KPI’S: 
Enduris hanteert diverse indicatoren om de veiligheid te monitoren 
en bij te sturen: 
• LTIR: Lost Time Injury Rate;
• TRIR: Total Recordable Incident Rate;
• aantal graafschades; 
• projectenvoortgang (onderhoudsactiviteiten, vervangingen etc.);
• aantal storingen, betrouwbaarheid; 
• aantal incidenten, ongevallen en leermomenten; 
• aanrijtijden bij storingen; 
• aantal werkplekinspecties;
• verzuim;
• veiligheidsopleidingen.

PROJECT 1. “PLAN VERDERE VERBETERING VEILIGHEIDSCULTUUR, OP WEG NAAR DE PROACTIEVE FASE”

Enduris maakte gebruik van een extern bureau en de door hun ontwikkelde methodiek om de veiligheidscultuur te meten op basis van de Veiligheidsladder. 
Nu heeft ProRail echter ook een veiligheidsladder ontwikkeld en aangeboden aan de NEN om deze te beheren. Met NEN als beheerder is de Veiligheidsladder 
nu voor meerdere sectoren toepasbaar en worden de resultaten onderling vergelijkbaar. Op basis van de ervaringen vanuit een pilot m.b.t. het certificerings-
traject zal in 2018 worden nagegaan of deze vernieuwde vorm en aanpak van cultuurverandering ook geschikt is voor Enduris.

PROJECT 2. “VERDER ONTWIKKELEN (IN- EN EXTERN) VEILIGHEIDSMANAGEMENT”

Het minimaliseren van veiligheidsrisico’s door het verder ontwikkelen van het VMS, vindt plaats door de implementatie van o.a. de volgende initiatieven:

Initiatief 1: Prioritering van veiligheidsrisico’s:
Binnen Netbeheer Nederland is een methodiek ontwikkeld waarmee veiligheidsrisico’s in kaart kunnen worden gebracht en geprioriteerd. Centraal in de 
methodiek staat het samenbrengen van risico’s ten aanzien van de assets met omgevingsfactoren. Een handig hulpmiddel hiervoor is het ‘Geografisch 
Informatie Systeem’ (GIS) waarin de gegevens van de assets van het elektriciteitsnet zijn opgenomen inclusief de geografische ligging ervan. Op deze 
manier kan men gestructureerd risico’s identificeren, beoordelen en indien noodzakelijk maatregelen nemen. Deze methodiek is reeds toegepast op 
asbestcementleidingen en wordt nu uitgerold naar de andere assets. Het project inclusief de methodiek is uitvoerig beschreven in het voorgaande KCD 
en blijft in 2018 en verder gecontinueerd.

Initiatief 2: Bow tie analyses:
Binnen de ‘Contactgroep Bow ties’ vallend onder Netbeheer Nederland, neemt Enduris deel aan het opstellen en bijwerken van generieke (gas) bow ties. 
De bow tie-methode is een kwalitatieve risicoanalyse methodiek waarmee op een systematische en efficiënte wijze een beeld kan worden verkregen van de 
risico’s en de aanwezige preventieve en corrigerende maatregelen. Hierdoor wordt het geheel aan barrières die een netbeheerder treft om de risico’s te 
beheersen op een overzichtelijk manier gepresenteerd. Het uiteindelijk doel is om inzicht te krijgen in de prestaties van de barrières en daarmee het veiligheids-
niveau. Om dit te kunnen realiseren hebben verschillende netbeheerders samen gewerkt aan het opstellen van een aantal generieke bow ties. Dit betekent 
dat de verschillende barrières die zijn ingericht bij de netbeheerders, zijn geïdentificeerd. Vervolgens wil men weten of de aanwezige barrières goed (zullen) 
functioneren en samen voldoende effectief zijn om het gewenste scenario/risico te beheersen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van o.a. een door A-RisC 
ontwikkelde methodiek. In bijlage 13 is de methodiek nader beschreven. Wanneer de prestaties van de individuele barrières is bepaald, dient de bow tie te worden 
beoordeeld. Hierbij kan worden gecontroleerd of er voor de afzonderlijke scenario’s voldoende preventieve maatregelen (barrières) zijn ingericht om het risico 
te voorkomen, danwel corrigerende maatregelen (barrières) zijn ingericht om de gevolgen te beperken. Naast het aantal kan men de volgende zaken controleren:
• Wat is de balans tussen de preventieve en corrigerende maatregelen (barrières)?;
•  Worden er verschillende typen barrières toegepast (passief, actief of procedureel) om de betrouwbaarheid te verhogen? Hiermee wordt de onderlinge 

afhankelijkheid verkleind;
•  Hebben verschillende barrières binnen een scenario last van dezelfde escalatie factoren? Hierdoor kunnen verschillende barrières door dezelfde oorzaak 

niet meer functioneren;
•  Worden er veel barrières toegepast die individueel matig presteren? Veelal vormt dit geen sterk geheel. Er wordt dan ook aangeraden om een aantal 

barrières te versterken;
•  Hoe worden de barrières gemanaged? Zijn er verschillende verantwoordelijke personen aangesteld om de barrières te bewaken, of is dit allemaal bij één 

persoon belegd?

Barrière management op dit niveau is relatief nieuw voor Enduris. Op basis van de verkregen inzichten zal een besluit worden genomen om wel of geen 
aanvullende maatregelen te treffen. Dit kan in de vorm van het verbeteren van de bestaande barrières en/of het introduceren van nieuwe barrières.

Interne en externe projecten:
De volgende interne en externe projecten worden uitgevoerd om de 
gestelde doelstellingen op het gebied van veiligheid te realiseren:
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Initiatief 3: AM 2.0
Het project ‘Asset Management 2.0’ heeft tot doel om o.a. veiligheidsaspecten op een systematische wijze te integreren in het gehele proces van ontwerp, 
aanleg, in bedrijfsname, bedrijfsvoering, beheer en onderhoud, verwijdering en ontmanteling. Dit project is in meer detail in hoofdstuk 3 beschreven.

PROJECT 3. “VERVOLG STUDIE AANRAKINGSVEILIGHEID IN HET LAAGSPANNINGSNET” 

Het doel van dit project is enerzijds om inzicht te krijgen of er knelpunten zijn op het gebied van netveiligheid in Zeeland en anderzijds om aan te kunnen 
tonen hoe het gesteld is met de veiligheid van de netten. In samenwerking met ‘Phase to Phase’ wordt er daarom een applicatie ontwikkeld die automatisch 
de laagspanningsnetten met het softwarepakket GAIA kan doorrekenen. Voorts zal er nagegaan worden of er nog andere maatregelen nodig zijn op het 
gebied van aanrakingsveiligheid waaronder het registreren van zekeringwaarden en het uitvoeren van controlemetingen. 

Enduris neemt deel aan de onderstaande projecten die onder de vlag van Netbeheer Nederland worden uitgevoerd:

A1.  Contactgroep Security & Crisismanagement A10. Schemabeheer NTA8120

A2.  Contact Landelijk Storingsnummer A15. Projectgroep Sloopprotocol

A3. Contactgroep C2000 A16. Contactgroep Cybersecurity OT/IT

A4.  Contactgroep Veiligheidsregelgeving (GVR) G4. Projectgroep bow ties

A7. Vakgroep Asbest E1. Power Quality Management

A8. Stuurgroep Nestor E2. Contact Monitoring emissie SF6

A9.  Contactgroep Graafschadereductie E5. Projectgroep Veiligheidsaspecten laagspanning

Activiteiten:
• het jaarlijks updaten van het Calamiteitenplan Elektriciteit;
• de inventarisatie van asbesthoudende materialen;
• het vervangen van MS-stationsvelden van het type COQ;
• het vervangen van componenten in en om distributiestations;
• het selectief vervangen van metalen aansluitkasten;
• het selectief vervangen van RAVO-G kabel;
• het reduceren van graafschades.

Prestatie en verbetermaatregelen 
Op het hoogste niveau is een duidelijke structuur van KPI’s en 
rapportages ingericht waarmee de organisatie wordt aangestuurd. 
Echter één van de KPI’s die de voortgang van projecten meet,  
is niet goed bruikbaar. De aanbeveling is dan ook om de KPI aan 
te passen of een additionele KPI te introduceren zodanig dat de 
voortgang van projecten op een juiste manier kan worden 
gevolgd. 

Deze bevinding is voor Enduris aanleiding om de bruikbaarheid 
van de verschillende KPI’s die onder meer de voortgang van 
projecten volgen, nader te onderzoeken op bruikbaarheid en  
effectiviteit en deze aan te passen. Dit zal begin 2018 plaatsvinden.

C.  Een beschrijving van de voorwaardenscheppende, onder-
steunende en controlerende processen, waaronder een 
risico-inventarisatie en risico-evaluatie met betrekking tot 
het beheersen van de veiligheid voor de mens en het milieu

De term ‘voorwaardenscheppende, ondersteunende en contro- 
lerende processen’ komt voort uit de 2009-versie van de NTA 
8120. Deze is inmiddels vervangen door de 2014-versie waarin  
de nieuwe ‘High Level Structure’ (HLS) van de Internationale  
Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is toegepast. Op basis 
hiervan heeft Enduris een eigen structuur ontwikkeld voor het 
managementsysteem dat is weergegeven in figuur 3.1. De termen 
‘Besturing’ en ‘Ondersteuning’ inclusief de onderliggende elementen 
vervangen de term ‘Voorwaardenscheppende, ondersteunende en 
controlerende processen’. In hoofdstuk 3 worden deze termen en 
onderliggende elementen uitvoerig beschreven. Zo ook het risico-
managementproces (paragraaf 3.2.7.3) dat ertoe leidt dat veilig- 
heidsrisico’s worden geïdentificeerd, beoordeeld, geprioriteerd en 
beheerst. Diverse bronnen waaruit risico’s kunnen ontstaan voor 
mens en milieu worden structureel gecontroleerd. Relevante risico’s 
worden vervolgens opgenomen in het risicoregister. Doordat veilig- 
heid als bedrijfswaarde is onderkend, maakt veiligheid bovendien 
integraal onderdeel uit van de besluitvorming in alle levensfasen van 
de assets, van ontwerp tot en met het ontmantelen van de assets.
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Daarnaast bestaat vanuit de wettelijke verplichting (Arbowet 
artikel 5) de verplichting tot het inventariseren en evalueren van 
alle risico’s die de arbeid voor de veiligheid en de gezondheid 
(waaronder ook welzijn is ondergebracht) van de werknemers met 
zich meebrengt. Naast het verplichte karakter van de RI&E, is de 
RI&E tevens een belangrijk instrument om systematisch aan 
goede arbeidsomstandigheden te werken. Structurele en continue 
verbeteringen vormen de basis van het Arbobeleid.

Het RI&E-stelsel bestaat uit de volgende drie elementen:
•  de inventarisatie van de aanwezige veiligheids- en gezondheids- 

risico’s binnen de locatie/bij het uitvoeren van werkzaamheden 
(functie RI&E), alsmede ook de gehanteerde werktijden;

•  de evaluatie van de geconstateerde risico’s door risicoweging 
aan de hand van de wegingsmethodiek van ‘Fine en Wiruth’ 
(waarschijnlijkheid x blootstelling x effect) en/of toetsing aan de 
bestaande wetgeving en richtlijnen. Hierdoor kunnen prioriteiten 
worden gesteld voor het nemen van maatregelen;

•  het (separate) ‘Plan van Aanpak’, waarin de maatregelen vermeld 
staan om de geconstateerde risico’s te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken.

De RI&E’s en de bijbehorende ‘Plannen van Aanpak’ worden periodiek 
geactualiseerd. In 2017 is de CROW 400 “Werken in en met  
verontreinigde bodem” uitgekomen ter vervanging van de CROW 132. 
De grootste wijziging zit in de gehanteerde uitgangspunten: de 
CROW 400 gaat uit van humaan risico (serious risk concentration 
(SRC)) in plaats van de ecologische risico’s. Dit betekent voor met 
name vaste stoffen een enorme verschuiving in interventie-
waarden. Dit houdt in dat de te nemen maatregelen om veilig  
te kunnen werken in verontreinigde grond enorm zijn afgezwakt.  
De gevolgen zullen tijdens de winterperiode 2017/2018 worden 
uitgewerkt en toegelicht aan de medewerkers.

De actuele RI&E’s inclusief de ‘Plannen van Aanpak’ worden 
beheerd op een intranetomgeving, genaamd het HSE-portaal.  
Hier worden ook alle leermomenten (incidenten/afwijkingen met 
betrekking tot Arbo en veiligheid) vastgelegd en zijn voor de gehele 
organisatie te raadplegen.

Men kan dus een risicoregister ‘Asset Management’, een risico- 
register ‘Arbo’ (HSE-portaal) en een ‘incidentenregister’ onderscheiden. 

Risico’s:
De belangrijkste aan assets gerelateerde risico’s zijn in hoofdstuk 
4 opgenomen inclusief de risico’s die impact hebben op veiligheid. 
Voorbeelden van deze risico’s zijn:
•  beschadiging van assets veroorzaakt door graafwerkzaam-

heden: de impact op de veiligheid inclusief milieu bestaat uit het 
risico op elektrocutie tijdens de graafwerkzaamheden en het 
vrijkomen van olie bij met olie gevulde kabels;

•  open laagspanningsrekken: door niet geïsoleerde componenten 
is aanraking met spanning voerende onderdelen mogelijk en 
daarbij het risico op elektrocutie;

•  asbest: in de hoofdverdeelstations en MS-ruimten wordt 
gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende  
materialen. Ook kunnen in metalen aansluitkasten asbest- 
houdende materialen aanwezig zijn; 

•  RAVO-G kabel: bij het werken aan dit type kabel is een verhoogd 
risico op elektrocutie aanwezig;

•  openbare verlichting: bij het werken aan lichtmasten kan een 
verhoogd risico op elektrocutie bestaan door o.a. het niet 
aanwezig zijn van afgeschermde montageplaten;

•  diverse onderhoudshandelingen in het algemeen met daarbij 
het risico op elektrocutie. De maatregel van spanningsloos 
werken wordt steeds vaker toegepast;

•  te hoge spanning op de beschermingsgeleider bij de klant met 
daarbij kans op elektrocutie.

Specifieke risico’s op het gebied van de maatschappij zijn:

RISICO BEDRIJFSWAARDE(N) RISICOSCORE
KCD 2018-2027

RISICOSCORE
05-2017

STREEFSCORE STREEFDATUM

Falen infrastructuur als gevolg 
van natuurgeweld

Veiligheid, Kwaliteit, 
Economie, Imago

Laag Laag Verwaarloosbaar 2050

De Nederlandse overheid schrijft voor dat vitale infrastructuur in 
2050 klimaatbestendig is. Dat wil zeggen dat er voor gezorgd dient 
te worden dat bij het ontwerp van de elektriciteits- en gasnetten er 
rekening gehouden wordt met een grotere kans op bijvoorbeeld 
(kortstondige) overstromingen. Ook dient er rekening te worden 
gehouden met langdurige periodes van droogte of extreme hitte.

Samen met onderwijsinstellingen, waterschap, Provincie en net- 
beheerders van andere (vitale) infrastructuur onderzoekt Enduris 
momenteel de effecten van deze klimaatverschijnselen waarbij in 
Zeeland dijkdoorbraken de meest voor de hand liggende oorzaak is.
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Uiteindelijk zal dit leiden tot nieuwe uitgangspunten die leiden tot 
nieuwe ontwerprichtlijnen die vanaf 2020 toegepast dienen te 
worden. Vooralsnog wordt dit risico laag ingeschat, d.w.z. dat bij 
ongewijzigde ontwerprichtlijnen de kans in 2050 laag is. Thans 
(2017) achten we dit risico verwaarloosbaar voor Zeeland, hetgeen 
ook de streefscore voor 2050 wordt.

RISICO BEDRIJFSWAARDE(N) RISICOSCORE
KCD 2018-2027

RISICOSCORE
05-2017

STREEFSCORE STREEFDATUM

Opzettelijke criminele of 
terroristische handelingen 
waarbij schade aan bedrijfs-
middelen wordt toegebracht

Veiligheid, Kwaliteit, 
Economie, Imago

Middelmatig Middelmatig Laag 2019

Naar aanleiding van een verhoogd niveau van dreiging, mede  
ingegeven door diverse aanslagen over de gehele wereld is dit risico 
opgevoerd, maar nog niet volledig geanalyseerd. Als beheerders 
van vitale infrastructuur dient Enduris er voor te zorgen (samen 
met andere partijen) dat de energievoorziening betrouwbaar en 
bereikbaar is en blijft. Wat betreft beveiliging van objecten en 
systemen zijn er al diverse maatregelen getroffen. De menselijke 
factor is en blijft hier de meest cruciale. In dat kader kunnen 
genoemd worden het aanwijzingenbeleid, sleutelbeheer, gedrags-
code en –screening, het ‘vier ogen principe’ en monitoring en 
signalering.

De komende periode zal het securitybeleid van Enduris verder 
geanalyseerd en gevalideerd worden en daar waar nodige 
passende (maar niet beperkende) mitigerende maatregelen 
ontwikkeld en geïmplementeerd worden. 

Mensen en competenties
Andere belangrijke onderdelen van het onderdeel ondersteuning is 
mensen en competenties. Dit is beschreven in paragraaf 3.2.8.1. 
Het mag duidelijk zijn dat het menselijk gedrag zeer bepalend is 
voor het veiligheidsniveau van een bedrijf. Kennis over de manier 
waarop menselijk gedrag tot stand komt en speelt in het ontstaan 
van risico’s en in de beheersing ervan, is zeer belangrijk. Ook is het 
van belang om te weten hoe risico’s worden beleefd en beoordeeld 
en welke mogelijkheden er zijn om menselijk gedrag te  
beïnvloeden. Bedrijfscultuur en de houding van de leidinggevenden 
en werknemers spelen hierbij een grote rol.

 Vakmanschap
 Een belangrijk element om het menselijk gedrag te beïnvloeden  
is het periodiek verzorgen van her- en bijscholing. Door het (periodiek) 

verzorgen van opleidingen, worden alle medewerkers in de  
organisatie bewust gemaakt van de risico’s die bij het verrichten 
van werkzaamheden voor kunnen komen. Voorbeelden van  
opleidingen zijn:
•  de (generieke) veiligheidsopleidingen (onder andere VCA, BEI  

en VIAG). Op basis van deze opleiding wordt een aanwijzing 
verleend, waarin is vastgelegd in welke situaties de betrokken 
medewerker zich mag begeven en welke werkzaamheden hij/zij 
daar uit mag voeren;

• de vakgerichte opleiding (onder andere Stipel-certificering).

Naast het hebben en behouden van deze certificering(en) worden 
de werknemers van derden steekproefsgewijs op het bezit van de 
juiste opleidingen en trainingen voor het verrichten van werkzaam-
heden en het hebben van de juiste aanwijzingen getoetst.  
Dit gebeurt zowel op organisatieniveau als op de werkvloer.  
De reikwijdte van de steekproef beperkt zich niet alleen tot veilig-
heid, ook maakt vakbekwaamheid hier onderdeel van uit.

Veiligheidscultuur
 Veiligheidscultuur kan omschreven worden als een geïntegreerd 
patroon van individueel en organisatorisch gedrag, gebaseerd op 
gedeelde waarden en overtuigingen, waarbij voortdurend getracht 
wordt om risico’s te beheersen, eventuele schade voor mens en 
omgeving zoveel mogelijk te beperken en te leren van (on)veilig 
handelen. Hierbij speelt gedrag (in de vorm van gedragsfactoren) 
een belangrijke rol.

Gedragsfactoren zijn factoren bij de medewerkers zelf, zoals lichame- 
lijke en geestelijke capaciteiten, emoties, kennis (vooropleiding en 
specifieke scholing), vaardigheden, veiligheidsbewustzijn, ervaring, 
motivatie, gewoontes, haast, slordigheid, bedrijfsblindheid en sleur.
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In zowel de ‘VGM-beleidsverklaring’, het ‘Arbobeleid’ en de ‘Top 10 
Veiligheidsregels’ zijn afspraken en richtlijnen opgenomen ten 
aanzien van het gewenste gedrag van de eigen werknemers alsook 
van werknemers die in opdracht van Enduris werken.

Met behulp van het Safety Maturity Model kan de veiligheids- 
cultuur worden gemeten. Hierbij worden vijf verschillende niveaus 
van veiligheidscultuur onderscheiden:
•  wetslaaf (Fase 1): Het maakt niet zoveel uit wat we doen, zolang 

we maar niet worden betrapt op overtredingen van de wet of 
aansprakelijk worden gesteld;

•  reactief (Fase 2): Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) is 
belangrijk (omdat incidenten de primaire processen verstoren. 
Daarom wordt er veel aandacht aan besteed);

•  berekenend (Fase 3): We hebben systemen om gevaren en 
bedreigingen te hanteren. En we hebben mensen en afdelingen 
die daar verstand van hebben;

•  proactief (Fase 4): We werken aan problemen die we nog steeds 
vinden. Het is daarom belangrijk dat iedereen (management en 
medewerkers) zo veel mogelijk betrokken is bij VGM-zaken;

•  vooruitstrevend (Fase 5): In de hele organisatie wordt op een 
geïntegreerde wijze aandacht geschonken aan VGW. VGW- 
problemen zijn een uitingsvorm van onvoldoende aandacht 
voor de gehele keten. Klanten en leveranciers worden betrokken 
bij de oplossingen.

In figuur 5.2 is het Safety Maturity Model weergegeven met daarin 
de verschillende veiligheidscultuurniveaus.

VOORUITSTREVEND 

Veiligheid is volledig geïntegreerd  
in onze organisatie

PROACTIEF 

Leiderschap en waarden op het 
gebied van veiligheid zijn de motor 

achter continue verbeteringen

BEREKENEND 

We hebben systemen om alle 
 gevaren te hanteren

REACTIEF 

Veiligheid is belangrijk, we doen er 
veel aan telkens wanneer we een 
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PATHALOGISCH 

Wat maakt het uit zolang we niet 
gepakt worden
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Figuur 5.2 Veiligheidscultuur gebaseerd op het Safety Maturity 
Model van Hudson
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In het voorgaande KCD was de volgende doelstelling opgenomen 
met betrekking tot de veiligheidscultuur: ‘In 2015 wordt de pro- 
actieve fase op de veiligheidscultuurladder van Hudson bereikt’.

Eind 2015 is er een herhalingsmeting uitgevoerd om de effectiviteit 
van de genomen maatregelen vast te kunnen stellen en indien 
nodig aanvullende acties te nemen. De uitkomst in 2015 was een 
score van 3,34. De resultaten gaven aan dat er in het algemeen 
sprake was van een berekenende cultuur. Dit betekent dat de 
beoogde doelstelling niet is bereikt, wel is er een verbetering waar-
genomen t.o.v. de vorige meting. Het is ook algemeen bekend dat 
een cultuurverandering een langzaam proces is. De doelstelling 
was dan ook erg ambitieus. Om de stap naar een proactieve 
cultuur te maken is in 2016 een aanvullend plan van aanpak  
opgesteld. Belangrijke elementen binnen dit plan zijn het behouden 
van de goede scores op diverse fundamenten en het verbeteren van: 
• Gezondheid en Welzijn;
• Incidentenonderzoek;
•  Partners in activiteiten: duidelijk maken wat van aannemers wordt 

verwachten (houding en gedrag, openheid versus afrekenen).

Onderdeel van het plan was het organiseren van een derde veilig-
heidsmiddag. Deze vond plaats op 1 december 2016 en had als 
thema ‘Veiligheid en je omgeving’ (zie foto 5.4). Centraal hierbij stond 
veiligheid in de gehele keten van opdracht tot en met uitvoering.  
De veiligheidsmiddag was dan ook samen met de aannemerij 
georganiseerd. Ook werden diverse incidenten besproken inclusief 
lessen die daaruit konden worden geleerd.

Foto 5.4 Veiligheidsmiddag 2016, ‘Veiligheid en je omgeving’

In 2018 zal in het kader van het eerder genoemde project 1 ‘Plan 
verdere verbetering veiligheidscultuur, op weg naar de proactieve 
fase’ onderzoek worden gedaan naar de toepasbaarheid en inhoude- 
lijkheid van de NEN Veiligheidscultuurladder.

Ten aanzien van het aspect security is gestart met het ontwikkelen 
van beleid en het onderzoeken en daarna implementeren van 
beheersmaatregelen. Veel van deze maatregelen hebben betrekking 
op de naleving van gemaakte afspraken. Denk hierbij aan het 
dragen van de id-pas, cleandesk-policy en het respecteren van de 
toegangstijden. Nadrukkelijk komt er meer aandacht voor informatie- 
beveiliging en privacyaspecten.

Prestatie en verbetermaatregelen 
Vanuit de audit is geconcludeerd dat er sprake is van een beperkte 
risico-identificatie doordat risico’s die nog niet hebben geleid tot een 
incident of ongeval ontbreken. De aanbeveling werd dan ook gedaan 
om risico’s die nu nog niet bij Enduris of andere netbeheerders 
hebben geleid tot ernstige incidenten, maar die in potentie er wel 
toe kunnen leiden, opgenomen moeten worden in het risicoregister.

Momenteel wordt al een veelheid aan bronnen beoordeeld die 
kunnen leiden tot risico’s inclusief ernstige incidenten. Denk hierbij 
aan:
• prestaties en condities van assets (hoofdstuk 4);
• extern opgetreden incidenten;
• asset gerelateerde incidenten binnen Enduris (Assetportaal);
• HSE gerelateerde leermomenten en incidenten (HSE-portaal);
•  veiligheidsinspecties die door de afdeling Netcoördinatie 

worden uitgevoerd bij de aanleg van of tijdens onderhoud aan 
assets;

•  periodieke evaluatie van prestaties, risico’s en kosten, bijvoorbeeld 
door middel van in- en externe audits, management en directie-
boordelingen.

Het verder verbeteren van het proces van risico-identificatie vindt 
via het eerder beschreven project 2. “Verder ontwikkelen (in- en extern) 
veiligheidsmanagement” plaats. Hierbinnen worden de volgende 
initiatieven genomen om de risico-identificatie te verbeteren:

Initiatief 1: Prioritering van veiligheidsrisico’s: binnen dit project 
worden risico’s geïdentificeerd door risico’s t.a.v. de assets samen 
te brengen met omgevingsfactoren.

Initiatief 2: Bow tie analyses: door het gestructureerd inventariseren 
en beoordelen van barrières en escalatiefactoren wordt het proces 
van risico-identificatie en beoordeling verbeterd. 

Initiatief 3: Asset Management 2.0: binnen het project worden 
veiligheidsaspecten (arbeidsveiligheid, procesveiligheid en security) 
op een systematische wijze geïntegreerd in het gehele proces van 
ontwerp, realisatie, bedrijfsvoering, beheer en onderhoud, sanering 
en ontmanteling. Dit betekent dat risico’s tijdens iedere levensfase 
van een asset worden geïnventariseerd en beoordeeld. 
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Een aanvullende maatregel is om duidelijke criteria te ontwikkelen 
wanneer risico’s moeten worden gedocumenteerd en in welke 
vorm ze worden opgenomen in het incidentenregister, het HSE- 
portaal en/of het risicoregister. Hierbij dient de afweging te worden 
gemaakt tussen het identificeren van alle mogelijk risico’s en de 
beheersbaarheid ervan.

D.  Een beschrijving van de implementatie en realisatie van  
systematische en gecoördineerde activiteiten met betrekking 
tot het beheer van de bedrijfsmiddelen om te zorgen voor de 
veiligheid van de mens en het milieu

De definitie van assetmanagement is als volgt:
De systematische en gecoördineerde activiteiten waarmee een 
organisatie haar fysieke bedrijfsmiddelen optimaal beheert, evenals 
de daarmee verbonden prestaties, risico’s en uitgaven, gedurende 
de levensduur, met als doel het realiseren van de doelstellingen 
van de organisatie. 
Enduris heeft deze activiteiten ondergebracht in het assetmanage-
mentsysteem dat in hoofdstuk 3 is beschreven. Aan de basis van 
dit systeem ligt de NTA8120:2014 waarin eisen aan een veiligheids-, 
kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem staan beschreven. 

Bij het implementeren en realiseren van de activiteiten zoals het 
het ontwerpen, aanleggen, monitoren, onderhouden en vervangen 
van de assets worden zowel technische als organisatorische 
maatregelen getroffen om de veiligheid van de mens en het milieu 
te waarborgen. In tabel 5.1 zijn deze technische en organisatorische 
maatregelen per levensfase beschreven. Belangrijke normen hierbij 
zijn onder andere de NEN 3140 en de NEN 1010. In de NEN 3140 
worden eisen gespecificeerd voor de veilige bedrijfsvoering van 
elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. De bedrijfs-
voering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen 
omvat het gebruik van elektrische installaties en elektrische arbeids- 
middelen bij de arbeid, het onderhoud, de inspectie, het beheer en 
het werken aan of nabij elektrische installaties. Risico’s waaronder 
een elektrische schok, vlambogen, brand, explosie, elektromagne- 
tische krachten en onbedoeld inschakelen en uitschakelen worden 
hiermee geminimaliseerd. In de NEN 1010:2015 wordt aandacht 
geschonken aan de toepassing van nieuwe technologieën en 
onderwerpen in de elektrotechniek. Deze kenmerken zich vooral 
door het toenemende gebruik van elektronica en het toenemende 
gebruik van elektrische energie. Zo wordt er rekening gehouden 
met de effecten hiervan op de elektrische installaties binnen het 
toepassingsgebied van deze norm. 

Voorbeelden hiervan zijn:
• toenemende hogere harmonische spanningen en stromen;
•  toenemende gevoeligheid van materieel (elektronica) voor over-

spanningen;

• toenemend gebruik van zonnepanelen als (parallelle) energiebron;
• toenemend gebruik van elektrische voertuigen.

Daarnaast is het onderwerp brandpreventie verder uitgewerkt, wordt 
er aandacht besteed aan de gevaren van vlambogen, en worden 
veiligheidsvoorzieningen zoals voedingen en verlichting in nood- 
situaties uitgebreid beschreven. Verder draagt Enduris zorg voor 
een systematische en gecoördineerde beheersing van risico’s van 
de uit te voeren activiteiten aan de verschillende assets. Hiertoe 
wordt volgens de meest actuele veiligheidsnormen waaronder de 
‘Bedrijfsvoering Elektrische Installaties Branche Laagspanning’ 
(BEI-BLS) gewerkt. Deze norm bevat afspraken van de netbeheerders 
ten aanzien van het werken in de elektrotechnische infrastructuur 
of aan installaties van de netbeheerder. Bij deze norm horen ook 
veiligheidswerkinstructies (VWI’s). Deze beschrijven waar men op 
dient te letten bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Zo wordt 
er ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden door de werk-
verantwoordelijke een bedienings- en werkplan opgesteld en ter 
beoordeling voorgelegd aan de installatieverantwoordelijke om  
de werkzaamheden veilig en verantwoord uit te kunnen voeren.  
De (onder)aannemers werken volgens een huisaannemersbestek 
en bij grotere/risicovolle projecten werken zij volgens een specifiek 
voor dat werk opgesteld V&G-projectplan. In deze stukken wordt 
aangegeven/omschreven op welke wijze specifiek onderkende  
risico’s kunnen worden beheerst. Daarnaast dienen (onder)aan- 
nemers in het bezit te zijn van de volgende arbo/veiligheid  
gerelateerde certificaten: VCA en CKB. Er worden bepaalde eisen 
gesteld aan de opleiding van medewerkers, instructies van project-
medewerkers en het uitvoeren van inspecties. De normen hebben 
als doel om de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu met de 
uitvoerende aannemer(s) af te stemmen en te toetsen of daaraan 
wordt voldaan.

Prestatie en verbetermaatregelen 
Eén van de grootste risico’s van Enduris betreft graafschades.  
Op het gebied van graafschadepreventie is een veelvoud aan 
maatregelen getroffen om graafschades te voorkomen. Het is 
duidelijk zichtbaar dat er focus op dit risico is. Echter op het gebied 
van sleutelbeheer is verbetering noodzakelijk. Uit onderzoek blijkt 
dat de procedure van het sleutelbeheer niet toereikend is. Dit heeft 
o.a. te maken met de locatie van de sleutels buiten kantoortijden, 
de verantwoordelijkheid van het sleutelbeheer en het ontbreken 
van een criterium om sloten te vervangen vanwege zoekgeraakte 
sleutels. Enduris zal dan ook de procedure voor het sleutelbeheer 
herzien en het onderdeel laten maken van het bedrijfsbrede security- 
beleid.
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E.  Een beschrijving van het proces en de doelstellingen van de 
directiebeoordeling, waaronder tevens begrepen de beoordeling 
door de leiding van het meest betrokken bedrijfsonderdeel.

In hoofdstuk 3 is het proces inclusief de resultaten van de evaluatie 
van de prestaties, risico’s en kosten beschreven. De directiebeoor-
deling maakt hier onderdeel van uit. Binnen de directiebeoordeling 
worden verschillende aspecten op het gebied van veiligheid 
getoetst, waaronder:
•  prestatie van het assetmanagementsysteem en de organisatie 

(inclusief doeltreffendheid);
•  realisatie van het assetmanagementbeleid (inclusief veiligheids- 

doelstellingen);
•  prestatiemeting en conditiemonitoring van netten, aansluitingen 

en meters (integriteit);
•  (veiligheid)risico’s inclusief de status van preventieve en  

corrigerende maatregelen;
• onderzoek van storingen, incidenten en ongevallen;
• beoordeling van naleving;
• auditresultaten;
• aanbevelingen voor verbetering.

De belangrijkste resultaten van de directiebeoordeling waaronder 
de veiligheidsaspecten, zijn in paragraaf 3.2.5 beschreven.

Prestatie en verbetermaatregelen 
Het ‘management in control statement’ (MICS) wordt elk half jaar 
opgesteld binnen Enduris. Dit rapport wordt gebruikt om vanuit de 
organisatie het managementteam te informeren over de resultaten 
of de voortgang. Het MICS vormt belangrijke input van de directie-
beoordeling. Hierbij is te zien dat de resultaten zijn beoordeeld en 
de acties zijn genomen om bij te sturen. Deze acties of verbeter-
maatregelen zijn terug te vinden in het verbeterregister. De 
directiebeoordeling en dan specifiek het “management in control 
statement” wordt dus gebruikt om de een oordeel te geven over het 
besturen van Enduris. Dit leidt tot het opstellen en implementeren 
van verbeteringen waardoor een cyclus van continu verbeteren 
ontstaat. Momenteel worden er dan ook geen aanvullende verbeter- 
maatregelen getroffen om dit onderdeel van het VMS te verbeteren. 
De focus ligt met name op het handhaven van het huidige niveau.

F.	 	Een	beschrijving	van	de	procedures	voor	het	identificeren	van	
verbetermaatregelen met betrekking tot het veiligheids- 
managementsysteem en het ontwikkelen, prioriteren en 
implementeren van de verbetermaatregelen 

In hoofdstuk 3 is het proces van het identificeren, ontwikkelen, 
prioriteren en implementeren van verbetermaatregelen uitgebreid 
beschreven. Belangrijke elementen binnen dit proces zijn hier-
onder beschreven.

Identificatie	en	vastlegging:
•  De periodieke controle op de voortgang en realisatie van het 

assetmanagementbeleid: In o.a. de kwartaalrapportages en het 
AM Review-document wordt gerapporteerd over de realisatie 
van het assetmanagementbeleid. Zo wordt er onder andere 
bekeken in hoeverre de doelstellingen en KPI’s worden behaald. 
De prestaties van de elektriciteitsnetten, de voortgang van 
uitbreidings- en vervangingsinvesteringen, onderhoudswerk-
zaamheden, interne projecten en risico’s worden geanalyseerd. 
Indien noodzakelijk worden er tussentijds aanvullende maat- 
regelen getroffen om het assetmanagementbeleid te realiseren.

•  Opgetreden storingen, incidenten, ongevallen en leermomenten 
worden onderzocht. Ook worden er calamiteitenoefeningen 
gehouden. Hier komen verbetermaatregelen uit voort die worden 
vastgelegd in het HSE-portaal en het verbeterregister; 

•  Via het risicomanagementproces dat is beschreven in hoofd-
stuk 3 en onder ‘C’ vindt een continue risico-identificatie en 
beoordeling plaats. Indien noodzakelijk worden er maatregelen 
getroffen om de risico’s te mitigeren. De vastlegging van de 
verbetermaatregelen vindt plaats in het risicoregister.

•  Via het proces van interne en externe audits en procesoptima- 
lisatie via Lean Six Sigma, worden processen geanalyseerd en 
beoordeeld. Hieruit komen verbetermaatregelen uit voort die 
worden opgenomen in het verbeterregister;

•  Via kwaliteits- en veiligheidssteekproeven in het veld worden 
verbetermaatregelen aangedragen en opgenomen in het  
verbeterregister;

•  De belangrijkste bevindingen uit de bovengenoemde acties 
worden opgenomen in de directiebeoordeling.

Ontwikkelen, prioriteren en implementeren:
Het ontwikkelen van verbetermaatregelen vindt o.a. plaats via de 
planningscyclus. Dit is het jaarlijkse proces dat ervoor zorgt dat  
de strategie wordt bepaald, de diverse plannen worden opgesteld  
en er periodiek evaluaties en verbeteracties plaatsvinden. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van in- en externe analyses inclusief  
literatuurstudies en de resultaten uit de hierboven beschreven 
identificatie en vastlegging van verbetermaatregelen waaronder de 
directiebeoordeling. De prioritering van de verbetermaatregelen 
vindt plaats tijdens o.a. strategiesessies, MT-overleg, de stuur-
groep managementsystemen en afdelingsoverleggen, en gebeurt 
aan de hand van de risicomatrix, businesscases inclusief het 
investeringsselectiemodel en gezond verstand. De implementatie 
vindt plaats via het definiëren van projecten en het benoemen  
van activiteiten in het ‘Strategisch Asset Management Plan’.  
De projecten en activiteiten worden vervolgens gekoppeld aan 
medewerkers via resultaatgerichte afspraken.

Prestatie en verbetermaatregelen
Het proces van t.a.v. het ontwikkelen, prioriteren en implemen- 
teren is goed ingericht en presteert naar behoren. Zo komen de  
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verbeteringen voort uit o.a. de directiebeoordeling en worden 
gevolgd via het verbeterregister. Momenteel worden er dan ook 
geen aanvullende verbetermaatregelen getroffen om dit onderdeel 
van het VMS te verbeteren. De focus ligt met name op het hand-
haven van het huidige niveau.

5.4 Incidenten

5.4.1 Incidentenanalyse
Alle arbo- en veiligheidsgerelateerde afwijkingen worden gemeld in 
het HSE-portaal. Deze meldingen kunnen variëren van verbeter-
voorstel/bijna-ongeval tot ongeval met dodelijke afloop. Van iedere 
melding wordt door de afdeling HSE nagegaan of er een advies kan 
worden gegeven om herhaling in de toekomst te voorkomen (veelal 

in overleg en afstemming met de melder). Ook wordt ieder leer- 
moment waarop door HSE een advies is afgegeven, qua ernst 
gewogen met behulp van de methode van ‘Kinney & Wiruth’.  
Naarmate de potentiele ernst van het voorval ernstiger is zal de 
afdeling HSE meer aandacht besteden aan het gemelde voorval en 
de maatregelen die getroffen moeten worden om herhaling te 
voorkomen. Deze aandacht kan variëren van een verhelderend 
gesprek tot het houden/uitvoeren van een ongevalsonderzoek.  
De gehanteerde methode voor het uitvoeren van een (ongevals)
onderzoek is sinds 2013 BSCAT en is gebaseerd op oorzaak/
gevolg denken (bow tie) en het verklaren van barrière falen analoog 
aan TRIPOD.

In figuur 5.3 is het proces van incidentenanalyse op hoofdlijnen 
beschreven.

Figuur 5.3 Incidentenanalyse volgens BSCAT
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In de volgende gevallen wordt over gegaan tot onderzoek:
• Bij arbeidsongevallen waarbij sprake is van:
 - dodelijke afloop;
 - blijvende invaliditeit;
 -  ziekenhuisopname binnen 24 uur na en ten gevolge van het 

ongeval;
• Bij meldingsplichtige milieu-incidenten;
• Afwijkingen aan assets (disciplines) t.o.v. fabriekspecificaties;
• In opdracht van het management;
•  Bij incidenten die volgens de methode van Kinney & Wiruth een 

Severity Rate geven van 5 of een Ernst > 40.

De opgetreden HSE-incidenten die hebben geleid tot verzuim of 
aangepast werk en/of waarbij medische behandeling noodzakelijk 
was, kunnen worden uitgedrukt in de:
•  LTIR = aantal dodelijke ongevallen plus aantal voorvallen met 

verzuim per 1.000.000 gewerkte uren.
•  TRIR = aantal bij LTIR omschreven voorvallen plus het aantal 

voorvallen waaruit aangepast werk en/of medische behandeling 
noodzakelijk was per 1.000.000 gewerkte uren.

In figuur 5.4 is de LTIR en TRIR weergeven tot en met het tweede 
kwartaal van 2017.

Figuur 5.4 LTIR en TRIR Q2 2017
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Als LTIR en TRIR gelijk zijn, 
wordt slechts één lijn getoond.

Uit figuur 5.4 blijkt dat LTIR en de TRIR beter scoren dan de 
gestelde doelen. Hoogstwaarschijnlijk hebben de verschillende 
initiatieven waaronder de cultuursessies, veiligheidsmiddag, veilig-
heidsdebatten en opleiding en training bijgedragen aan een groter 
veiligheidsbewustzijn.

De zogenaamde assetgerelateerde incidenten en afwijkingen 
worden in een incidentenregister opgenomen. Het doel is om de 
onderliggende gebreken, die de afwijkingen en/of incidenten 

kunnen veroorzaken aan assets in gas- en elektriciteitsnetwerken, 
te identificeren en vervolgens de juiste preventieve en corrigerende 
maatregelen te implementeren om herhaling te voorkomen.  
De gehanteerde methode voor het uitvoeren van een onderzoek is 
de risicomanagement methodiek in combinatie met de bow tie- 
methodiek. In het eerder beschreven ‘Project 2’ is toegelicht wat er 
op het gebied van bow ties zal worden ontwikkeld. Hierbij worden 
ook landelijk opgetreden incidenten geplot op de bestaande bow 
ties. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in welke barrières 
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hebben gefaald onder bepaalde condities. Een voorlopige conclusie 
die hieruit kan worden getrokken is dat het beschreven incident 
(veelal in de vorm van een rapport) onvoldoende informatie bevat 
om hier een uitspraak over te kunnen doen. Uit het bow tie-project 
zullen dan waarschijnlijk ook aanbevelingen voortkomen om de 
incidentonderzoeken en rapporten verder te verbeteren.

Incidenten, ongevallen en leermomenten worden periodiek besproken 
in een veiligheidscomité. Hierin hebben Asset Management, 
Bedrijfsvoering, de Service Provider en de HSE-medewerkers zitting.

5.4.2 Opgetreden incidenten
In 2016 en in de eerste helft van 2017 hebben zich de volgende 
noemenswaardige incidenten voorgedaan in of nabij het elektrici-
teitsnet van Enduris:
1.  In juli 2015 is er lekkage geweest in een 50 kV-kabel in de 

Westerschelde. Na een te laag oliedrukalarm is er de eerste 
dagen nog geprobeerd olie in de kabel bij te persen. Iedere dag 
moest er meer olie in de kabel worden geperst en na de vierde 
dag is er besloten om de kabel uit bedrijf te nemen.

2.  In januari 2016 is er een aanrijding geweest met een transfor-
matorstation in Schore. Na vrij schakeling van de kabeldelen 
kon het station vervangen worden. 

3.  Tijdens een inspectie in januari 2016 is er geconstateerd dat het 
dak van een betreedbaar transformatorstation in Hulst verzakt 
is. De bouwkundige vindt het zo verdacht dat hij er niet op gaat 
staan. Er is navraag gedaan bij de leverancier van de dakplaten, 
maar dit heeft geen bruikbare informatie opgeleverd. Het station 
is afgebroken en het dak is onderzocht door een externe  
deskundige, hier zijn ook geen bijzonderheden uit voortgekomen. 
Er is een steekproef uitgevoerd bij vergelijkbare trafostations uit 
hetzelfde bouwjaar en bij deze steekproef is nog één verdacht 
station aangetroffen in Terneuzen, welke ook vervangen zal worden. 

4.  In maart 2016 is er in HVS Westdorpe een isolator van de  
sterpuntsaarder van de muur afgebroken aan de 50 kV-zijde. 
Door een afgebroken beugel is tijdens het schakelen met de ster- 
puntsaarder de betreffende isolator kapot gedrukt. De afgebroken 
beugel was het gevolg van ouderdom. Deze waren al vaker provi- 
sorisch opgelapt en alleen aanwezig in HVS Westdorpe. Hierdoor 
zijn alle 50 kV-sterpuntsaarders in HVS Westdorpe vervangen.

5.  In maart 2016 zijn er losse contacten geconstateerd in bepaalde 
OV-panelen. Via logistiek is er achterhaald welke panelen dit 
betrof en het bleek om 10 leveringen te gaan welke allemaal 
losse contacten bevatten. Na overleg met de leverancier zijn 
deze allemaal nagelopen en gecontroleerd. De leverancier gaat er 
zorg voor dragen dat dit niet meer voorkomt, het bleek namelijk 
om een montagefout te gaan.

6.  In Baarland zijn in juli 2016 bij een klantinstallatie twee transfoma- 
toren verzwaard. Deze transformatoren staan secundair gekoppeld 
en worden parallel bedreven. Bij de montage zijn twee fasen verwis-
seld, waardoor er secundair twee fasen tegen elkaar in stonden. 

Vervolgens is het beveiligingsrelais op het voorliggende schakel- 
station afgeschakeld, terwijl deze afschakeling eigenlijk op de 
zekering van de magnefix zou moeten zijn geweest. Het is bekend 
dat MS-patronen vaak niet snel genoeg reageren bij een twee- 
fasen LS-sluiting. Al helemaal wanneer er MS/LS-transformatoren 
parallel staan geschakeld, omdat de kortsluitstroom zich dan 
ook nog eens verdeelt. Vooralsnog is hier beveiligingstechnisch 
niets aan te veranderen.

7.  In oktober 2016 heeft een klant gaten in een muur van een inpandig 
trafostation geboord waarbij de boor door de muur heen is gegaan 
en zodoende de trafo heeft beschadigd. Hierbij is de koelrib 
doorboord waardoor er olielekkage is ontstaan. De transformator 
is uitgewisseld en na reparatie weer terug in de voorraad geplaatst. 
De reparatiekosten zijn in rekening gebracht bij de veroorzaker. 
Geen verdere maatregelen nodig om herhaling te voorkomen.

8.  Bij het uitwisselen van een laagspanningsverdeelkast bleek dat 
na afschakeling van de laagspanningskabel er nog spanning op 
de kabel stond. Dit kwam doordat er pv-panelen op de kabel 
waren aangesloten

9.  Bij controle van asbestsanering in november 2016 bleek dat het 
asbest nog in de goten van de kabelkelder in Borssele aanwezig 
was. In december 2016 zijn de goten opnieuw schoongemaakt 
en is de asbest verwijderd. 

10.  In februari 2017 is er twee keer een polyesterdak van een distri-
butiestation afgewaaid tijdens storm Dorus. Waarschijnlijk komt 
dit door het verouderen van de metalen gaaskooi waarmee het 
dak bevestigd wordt; deze roest door en verliest dan zijn sterkte. 
Tevens is het mogelijk dat de daken tijdens werkzaamheden 
niet zorgvuldig terug vast worden geklemd. Dit is door middel 
van toolboxen onder de aandacht van de monteurs gebracht, 
tijdens de TAO wordt het een controlepunt bij dit type stations, 
dit om eventuele herhaling te voorkomen. Daarnaast zijn er 10 
extra daken besteld om op voorraad te leggen zodat Enduris 
deze snel kan uitwisselen wanneer dit nodig blijkt.

11.  In april 2017 is er een drie-fasen kortsluiting geweest bij het 
inschakelen van een Xiria-veld in Rilland. Deze kortsluiting is 
door het voorliggende schakelstation afgeschakeld. Er is afge-
weken van het bedieningsplan, want het inschakelen van het 
betreffende veld maakte geen onderdeel uit van het bedienings-
plan. Deze schakelhandeling is ook onlogisch gezien de locatie 
waar de netopening hoort te liggen tijdens normaal bedrijf. Na het 
afschakelen door de beveiliging is er uitgebreid onderzoek 
geweest naar de installatie en MS-kabel welke ingeschakeld 
werd. Het uitgevoerde onderzoek heeft geen technische manke-
menten aan de installatie en middenspanningskabel opgeleverd. 
Het vermoeden is dat de drie-fasen kortsluiting is ontstaan door 
het inschakelen op een aarde. Mogelijk was de monteur in 
verwarring met de stationsnamen, wat de vreemde afwijkingen 
van het bedieningsplan zou kunnen verklaren. 
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5.4.3 Calamiteitenplan en oefeningen
Het ‘Calamiteitenplan’ is het sluitstuk voor de beheersing van de 
veiligheid van het elektriciteitsnet als de preventieve beheersmaat-
regelen voor een veilige bedrijfsvoering disfunctioneel zijn gebleken. 
Het doel van het ‘Calamiteitenplan’ is om in dergelijke situaties op 
een zo adequaat mogelijk manier de reguliere bedrijfsvoering te 
hervatten. Dit wordt bereikt door de werkwijze bij een calamiteit 
vast te leggen, te oefenen, te evalueren en hiervoor de nodige 
middelen beschikbaar te stellen. In het ‘Calamiteitenplan’ worden 
onder andere de volgende onderwerpen beschreven:
• uitgangspunten en strategie met betrekking tot crisismanagement;
• taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden crisismanagers;
• crisisorganisatie en besluitvormingsstructuur;
• wijze van alarmering en opschaling van activiteiten;
• interne en externe communicatieafspraken.

De inhoudsopgave van het ‘Calamiteitenplan Elektriciteitsvoor- 
ziening 2017’ is in bijlage 8 weergegeven. In het vervolg van deze 
paragraaf zal een aantal onderwerpen kort worden toegelicht.  
De volledige beschrijving staat in het ‘Calamiteitenplan Elektriciteits- 
voorziening 2017’.

Uitgangspunten en strategie crisismanagement
Er is sprake van een crisissituatie als het (dis)functioneren van de 
organisatie, haar medewerkers of haar bedrijfsmiddelen tot  
maatschappelijke onrust leidt (externe gevolgen) dan wel het  
functioneren van de organisatie als zodanig in gevaar komt (interne 
gevolgen).

Voorbeelden van crisissituaties met externe gevolgen zijn:
•  (dreigende) grootschalige beschikbaarheidsproblemen in het 

transport van elektriciteit;
• (dreigende) sabotage en/of terrorisme;
• (dreigende) ramp/noodweer;
•  ernstig ongeval waarbij derden zijn betrokken (of betrokken 

dreigen te raken) en waarbij tevens mensen of middelen van 
Enduris betrokken zijn.

Voorbeelden van crisissituaties met interne gevolgen zijn:
• ernstig bedrijfsongeval;
• staking langer dan drie dagen;
• brand/explosie op een bedrijfslocatie;
• beschadiging of virusinfectie computersystemen;
• voedselvergiftiging, besmettelijke ziekte of epidemie;
• bommelding/bedrijfsbezetting.

Crisisorganisatie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
In het ‘Calamiteitenplan’ worden de taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden met betrekking tot het oplossen van calami-
teiten beschreven. De structuur van de crisisorganisatie sluit aan 
bij de structuur van de crisisorganisatie van de overheid. Dit houdt 
onder meer in dat het crisisteam uit twee delen is samengesteld, 
namelijk (zie figuur 5.5):
• Beleidsteam;
• Operationeel team.
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De directie van Enduris zit het crisisteam voor. Voor het beëindigen 
van de crisissituatie wordt de checklist ‘Afschalen en Nazorg’ 
gebruikt. In de calamiteitenplannen is de afspraak verwerkt dat het 
Ministerie van Economische Zaken wordt geïnformeerd als vanwege 
een calamiteit de crisisorganisatie van Enduris is geactiveerd.

Opschaling van activiteiten
Onder opschalen wordt verstaan: het veranderen van functioneren 
van operationele diensten en de leiding vanuit de dagelijkse situatie 
naar een situatie waarin de calamiteit bestreden wordt. Hiertoe 
hanteert Enduris een managementwacht die 24 uur per dag,  
zeven dagen per week oproep/bereikbaar is. Opschalen kan zowel 
in horizontale als in verticale zin plaatsvinden.
Horizontaal: op hetzelfde niveau meerdere personen erbij 
betrekken. Verticaal: personen van een hoger niveau erbij 
betrekken. De opschaling gaat volgens de in het plan opgenomen 
procedure ‘Checklist opschaling Crisisteam Enduris’.

Interne en externe communicatieafspraken
De interne communicatie richt zich op het oproepen van de 
betrokken functionarissen van het beleidsteam. Dit vindt plaats 
aan de hand van de telefoon- en e-mailadressenlijst die in het  
‘Calamiteitenplan’ is opgenomen. Medewerkers worden geïnformeerd 
via het intranet. De externe communicatie met de media wordt 
verzorgd door een aangewezen perswoordvoerder van of namens 

Enduris. Wie de woordvoering verzorgt, hangt af van de omvang 
van de storing en ook het tijdstip waarop deze zich voordoet. 
Kleine, veel voorkomende storingen die buiten het ‘Calamiteiten-
plan’ vallen, worden afgehandeld door de woordvoerder (tijdens 
werktijden) of een van de managementwachtleden (buiten werk-
tijd). Bij grote storingen of calamiteiten is de communicatiemanager 
het eerste aanspreekpunt voor journalisten. Communicatie met de 
bevolking kan via verschillende kanalen plaatsvinden:

Internet
Klanten kunnen op de hoogte worden gesteld van grote storingen 
door een bericht op de Enduris-website. Daarnaast biedt Enduris  
een storings-app aan waar klanten 24 uur per dag kunnen nagaan  
of er een storing in het elektriciteits- of gasnet is en wat de oorzaak 
daarvan is. De app draagt bij aan de optimalisering van de storings-
communicatie van Enduris.

Klantcontact
Klanten krijgen op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact  
met Enduris via het Front Office. Bij grote storingen moet dit 
centrum zo snel mogelijk opschalen.

Regionaal Centrum
Klanten krijgen buiten bovengenoemde tijden contact met Enduris 
via het Regionaal Centrum (RC). Bij grote storingen schakelt de 

Figuur 5.5 Organisatiestructuur van het Enduris Crisisteam
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bezetting van het RC een computer met (vooraf) ingesproken tekst 
in, omdat dan niet alle klanten te woord kunnen worden gestaan. 
Indien nodig wordt aan Front Office het verzoek gedaan om 
(gedeeltelijk) op te schalen.

Radio- en televisieomroepen
Tevens is het in de meeste gevallen mogelijk om de bevolking via 
radio of TV te waarschuwen. De rampenstaf van de betrokken 
overheid kan beslissen om in een bepaald gebied de sirenes te 
laten afgaan (ramen en deuren sluiten en naar Omroep Zeeland 
luisteren).

Calamiteitenoefeningen
Het Calamiteitenplan wordt periodiek geoefend, waarbij ook de 
Veiligheidsregio Zeeland wordt ingeschakeld. In december 2015 
heeft een oefening plaatsgevonden met als doel het beleidsteam 
van Enduris te trainen in het omgaan met een externe crisissituatie 
die kan ontstaan bij de overstroming van een deel van het Zeeuwse 
grondgebied. De effecten die een overstroming kunnen hebben op 
zowel de gas- als de elektriciteitsinfrastructuur zijn als zeer leerzaam 
ervaren. Uit de evaluatie van deze oefening kwam o.a. naar voor 
dat het verstandig is om tijdens een overstroming zo veel mogelijk 
te proberen het gasnetwerk onder druk te houden teneinde het 
binnendringen van zeewater in het systeem te voorkomen. Verder 
werd ook geconstateerd dat het belang van communicatie tijdens 
calamiteiten toeneemt. Ook het eenzijdig trainen van het Beleids-
team werd als aandachtspunt opgevoerd. In januari 2017 is een 
oefening gehouden waarbij de doelstelling was om de samenwerking 
tussen het Beleidsteam en het Operationeel team te oefenen. Het 
crisisscenario betrof een brand in een schakelstation, waardoor 
een deel van Walcheren zonder elektriciteit raakte gedurende en 
periode van langer dan 8 uur. In de opzet van deze oefening zijn de 
verbeteringen die in de voorgaande evaluatie naar voor zijn gekomen, 
zoals een verdubbeling van de communicatiecapaciteit tijdens de 
oefening, meegenomen. De evaluatie van deze oefening leverde op 
dat met name het Operationeel Team te lang heeft gewacht om te 
besluiten een mobiel verdeelstation in te zetten om de crisis te 
bestrijden. Alle aandachtpunten die uit de oefeningen naar voren 
komen worden vervolgens meegenomen in de update van de  
calamiteitenplannen die jaarlijks wordt uitgevoerd.

5.5 Conclusie veiligheid

De meest essentiële vraag die op het gebied van veiligheid kan 
worden gesteld is: Hoe veilig is het elektriciteitsnet van Enduris 
voor zowel de mens, het milieu en de maatschappij en vice versa? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is de werking van het 
veiligheidsmanagementsysteem toegelicht en zijn de prestaties 
en het verbeterpotentieel beschreven.

Enduris beschikt al meerdere jaren over een veiligheidsmanage-
mentsysteem waardoor de beheersing van arbeids-, proces- en 
securityrisico’s systematisch en voortdurend plaatsvindt en de 
veiligheid continu verbetert. Dit veiligheidsmanagementsysteem is 
gebaseerd op de NTA8120:2014, waarvoor Enduris is gecertificeerd. 
Het veiligheidsmanagementsysteem zelf wordt continu getest en 
verbeterd door verschillende activiteiten waaronder het uitvoeren 
van verbeterprojecten, interne en externe audits en de directie- 
beoordeling. In 2017 heeft SodM een inspectie uitgevoerd op het 
functioneren van het veiligheidsmanagementsysteem van Enduris. 
Hierbij werd geconcludeerd dat het veiligheidsmanagement- 
systeem voldoende werkt. Er zijn echter wel een aantal verbeter-
punten benoemd die moeten worden uitgevoerd.

Kijkend naar de opgetreden incidenten, ongevallen en leermomenten 
kan worden geconcludeerd dat de veiligheid over de afgelopen 
periode hoog is geweest. Dit blijkt onder andere uit de lage ongevals- 
cijfers over 2016 en 2017.

De algemene conclusie die kan worden getrokken is dat het elektrici- 
teitsnet van Enduris voor zowel mens, milieu en maatschappij en 
vice versa, veilig is. Om dit ook in de toekomst te kunnen garanderen 
zal het veiligheidsmanagementsysteem de komende jaren op 
mimimaal hetzelfde niveau moeten functioneren. Enduris heeft 
echter de ambitie om het veiligheidsniveau verder te verhogen.  
Om dit te bereiken zullen er in de komende jaren diverse verbeter-
punten worden geïmplementeerd. 



166      Kwaliteits- en Capaciteitsdocument elektriciteit

6. CAPACITEIT
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6.1 Inleiding

Eén van de fundamentele taken van een netbeheerder is het 
 faciliteren van de energiemarkt, ofwel het met elkaar in verbinding 
brengen van vraag en aanbod, zodat de gewenste energie-
transporten ongestoord kunnen plaatsvinden. Een betrouwbaar 
transportnet met voldoende capaciteit, zowel voor vandaag als 
voor morgen als voor de langere termijn, is hiervoor essentieel. Om 
in deze behoefte te voorzien onderneemt Enduris verschillende 
activiteiten. Zo worden de externe ontwikkelingen, mede gedreven 
door de energietransitie, geanalyseerd. Ook wordt de vraag naar en 
aan aanbod van elektriciteit van zowel bestaande als toekomstige 
klanten geïnventariseerd. Hierdoor ontstaat een beeld van de 
benodigde capaciteitsbehoefte.

Door deze capaciteitsbehoefte te vergelijken met de aanwezige 
capaciteit van het transportnet, wordt inzichtelijk gemaakt waar 
(toekomstige) capaciteitsknelpunten ontstaan. Vervolgens worden 
de maatregelen beschreven om deze knelpunten op te lossen. 
Hierbij vindt tevens een terugblik plaats naar de in het vorige  
KCD 2016-2025 geïdentificeerde knelpunten en voortgang met 
betrekking tot het implementeren van de maatregelen. 

6.2 Transportnet Enduris

In paragraaf 2.2 is het elektriciteitsnet in Zeeland op hoofdlijnen 
beschreven en gevisualiseerd. Binnen dit elektriciteitsnet komen 
verschillende netvlakken met de daarbij behorende spannings-
niveaus voor:
•  extra hoogspanning (EHS) ≥ 220 kV (met inbegrip van de 

transformator EHS/HS); 
• hoogspanning (HS) ≥ 110 kV en < 220 kV; 
•  tussenspanning ≥ 35 kV en < 110 kV; 
• middenspanning ≥ 1 kV en < 35 kV;
• laagspanning is tot 1 kV.

Op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet 1998 is TenneT 
aangewezen als netbeheerder van de landelijke (extra) hoog-
spanningsnetten vanaf 110 kV. Het betekent dat TenneT 
verantwoordelijk is voor het beheer van de netten, het verzorgen  
van aansluitingen op die netten (waartoe ook de 150 kV-aan- 
sluitingen van Enduris), het transporteren van elektriciteit en het 
borgen van de stabiliteit, waaronder het handhaven van de balans 
in vraag naar en aanbod van elektriciteit in Nederland. Vrijwel alle 
grote elektriciteitscentrales in binnen- en buitenland worden met 
behulp van deze netten met elkaar verbonden. 

Figuur 6.1 toont de (extra) hoogspanningsnetten in Zeeland en 
West-Brabant.

Figuur 6.1 (Extra) hoogspanningsnetten in Zeeland
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De reden dat er verschillende spanningsniveaus worden  gehanteerd 
is, dat naarmate de spanning toeneemt de transportcapaciteit 
stijgt en er minder transportverlies optreedt. Bij het transport van 
eenzelfde vermogen is bij een 10 keer zo hoge spanning de stroom-
sterkte 10 keer zo laag, waardoor de geleiders dunner kunnen zijn 
of waardoor bij gelijke dikte van de geleiders de verliezen 100 keer 
zo laag zijn. Aan de verschillende spanningsniveaus liggen dus 
met name milieutechnische, ruimtelijke en financiële aspecten ten 
grondslag.

Enduris is verantwoordelijk voor de netvlakken tussenspanning, 
middenspanning en laagspanning. De regionale netbeheerders 
hanteren voor het netvlak ‘tussenspanning’ veelal de term ‘hoog-
spanning’. Conform de ‘Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer 
elektriciteit en gas’ moet Enduris voor de komende tien jaren de 
totale behoefte aan capaciteit voor het transport van elektriciteit 
voor netten met een spanning van ≥ 25 kV ramen. Dit betekent dat 
de benutting van de capaciteit van de componenten uit paragraaf 
4.5.1, die worden bedreven op de spanning van ≥ 25 kV, moet 
worden geraamd. Dit betreffen onder andere de 48 HS/MS- 

transformatoren die zijn opgesteld en verdeeld over 18 hoofd- 
verdeelstations, ook wel hoogspanningsstations genoemd. Deze 
transformatoren zetten de 150 kV respectievelijk 50 kV om naar 
een spanningsniveau van 50 kV, 30 kV, 20 kV en/of 10 kV. 

In bijlage 11 zijn de 50 kV- lijnen en -kabels, ook wel het  transportnet 
genoemd, weergegeven. Deze componenten, samen met de HS- 
stationsvelden, worden ook meegenomen in de capaciteitsraming. 
Het transportnet is op drie locaties in Zeeland aangesloten op het 
hoogspanningsnet (150 kV) van TenneT, te weten:
• HVS Goes de Poel;
• HVS Kruiningen;
• HVS Westdorpe.

Figuur 6.2 visualiseert de configuratie van het 50 kV-transportnet, 
alsook de door Enduris beheerde HS/MS transformatoren  
doormiddel van een vereenvoudigd één-lijn-diagram. Deze bedrijfs-
middelen zijn in het zwart weergegeven. De in het groen weer- 
gegeven bedrijfs middelen vallen onder het beheer van TenneT.

Figuur 6.2 50 kV-transportnet
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6.3 Prognose capaciteitsbehoefte

Het maken van een betrouwbare prognose van de capaciteits- 
behoefte van het transportnet (≥ 25 kV) voor een periode van  
10 jaar is een complexe uitdaging. Allerlei factoren hebben invloed 
op de capaciteitsbehoefte. Denk hierbij aan economische,  
demografische en technologische ontwikkelingen. Maar ook aan 
veranderingen op het gebied van politiek en wet- en regelgeving. 
Eén van de belangrijkste en meest ingrijpende ontwikkeling bevindt 
zich op het gebied van klimaat en duurzaamheid. In de energie-
transitie naar 2030 en 2050 stuurt het kabinet op één enkelvoudig 
doel: het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Dit kan 
worden gerealiseerd door het drastisch reduceren van het gebruik 
van fossiele energie. Deze transitie heeft een grote impact op de 
energievoorziening inclusief (productie)installaties en bijbehorende 
infrastructuur. 

Om de impact van al deze ontwikkelingen inclusief de capaciteits-
behoefte vast te kunnen stellen, heeft Enduris het proces van de 
omgevingsanalyse en scenario’s in 2016 en 2017 verder geoptimali- 
seerd. De resultaten hiervan zijn in hoofdstuk 2 beschreven. Hierbij 
is tevens aangegeven dat scenario 2: ‘Energie Evolutie’ het meest 
waarschijnlijk is dat zich zal verwezenlijken.
Dit scenario en de daarbij gehanteerde uitgangspunten en voor- 
onderstellingen zal in het voorliggende hoofdstuk nader worden 
uitgewerkt voor een periode van 10 jaar. Hierbij wordt de indeling 
naar de vier energiefuncties uit de Energieagenda gehanteerd,  
te weten:
• Kracht en Licht;
• Vervoer;
• Lage temperatuur warmte;
• Hoge temperatuur warmte.

Inventarisatie capaciteitsbehoefte klanten
Naast het uitvoeren van literatuurstudies is ook veldonderzoek 
verricht. Om inzicht te krijgen in de capaciteitsbehoefte van 
bestaande klanten is gebruik gemaakt van digitale vragenformulieren. 
Alle afnemers en producenten met een gecontracteerd transport-
vermogen van 2 MW en meer, die direct of indirect zijn aangesloten 
op het transportnet van Enduris, zijn benaderd. Gevraagd werd 
naar de verwachtingen ten aanzien van hun verbruik en/of productie 
in de komende 10 jaar. Bij afnemers en producenten kan men 
denken aan industriële klanten, windturbineparken en glastuin- 
bouwers met warmtekrachtkoppeling installaties’ (WKK’s). Ook zijn 
potentiële marktpartijen en/of belangenbehartigers benaderd en/
of aangeschreven. Enkele voorbeelden hiervan zijn de periodieke 
contacten met gemeentelijke overheden, het aanschrijven van het 
haven-, waterschap en van belangenorganisaties en project- 
ontwikkelaars voor windmolens, zonneparken en WKK-installaties. 
Verder is rekening gehouden met voorziene ontwikkelingen, zoals 
is aangegeven door de Provincie Zeeland en met de bestemmings-

plannen en doelstellingen van de gemeentelijke overheden. 
Bovendien zijn verschillende andere plannen via de media of op 
andere wijze geïnventariseerd waaronder een online energiedata-
bank. Het gaat hierbij vooral om recente plannen op het gebied van 
windvermogen, zonne-energie en biobased WKK-vermogen.

6.3.1 Kracht en Licht
Binnen deze functionaliteit staat het produceren van energie tot en 
met het verbruik ervan bij de klant cantraal. Binnen de functionaliteit 
zijn diverse ontwikkelingen bezig waaronder het CO2-arm maken van 
de productie van elektriciteit. Hierdoor neemt het aandeel decentraal/ 
lokaal opgewekte elektriciteit flink toe. Daarnaast zullen de andere 
functionaliteiten, met name ‘Vervoer’ en ‘Lage temperatuur warmte’, 
invloed gaan hebben op de elektriciteitsvraag. Dit alles kan grote 
gevolgen hebben voor het elektriciteitsnet. Door efficiënt netgebruik 
toe te passen in de vorm van o.a. flexibiliteit (opslag, sturen en 
afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit) en netontwerp, 
kunnen netverzwaringen worden voorkomen. Het idee is dat dit  
via het prijsmechanisme gaat werken, waarbij het marktmodel nog 
aanpassingen behoeft. Ook vergaande energiebesparing kan bijdragen 
aan het niet onnodig verzwaren van het elektriciteitsnet. Efficiënter 
netgebruik in plaats van netverzwaring kan maatschappelijk grote 
baten hebben. In het vervolg van deze paragraaf worden de belang-
rijkste ontwikkelingen beschreven op het gebied van elektriciteits- 
productie en verbruik die van invloed zijn op het elektriciteitsnet 
van Enduris. De hieruit resulterende capaciteitsbehoefte oftewel de 
impact op het elektriciteitsnet, wordt geprognosticeerd. Ook zal nut 
en noodzaak van flexibiliteit en netontwerp worden behandeld, 
waarbij de betaalbaarheid van de elektriciteitsvoorziening een 
belangrijk onderwerp is. 

6.3.1.1 Prognose windvermogen in Zeeland 
Met de plaatsing en exploitatie van windturbines levert Zeeland 
een bijdrage aan de opwekking van duurzame energie in Neder-
land. De Provincie werkt hierin samen met gemeenten en 
initiatiefnemers van windenergieprojecten. In Nederland heeft de 
Rijksoverheid besloten dat het windenergievermogen op land 
verdubbeld dient te worden (6.000 MW in 2020). In het Energierap-
port en in de uitwerking van maatregelen van de Top Sector Energie 
staan de acties waar het kabinet en andere partijen zich aan 
verbinden. Met het Rijk is afgesproken dat er in Zeeland in 2020 
minimaal 570,5 MW aan windvermogen beschikbaar is.

De ontwikkeling van het opgestelde windvermogen in het 
Enduris-net is in figuur 6.3 weergegeven. In figuur 6.3 is ook de 
verwachte ontwikkeling van het windvermogen voor de periode 
van 2018-2027 weergegeven. Op basis van de huidige plannen is 
de verwachting dat de doelstelling van 570,5 MW windenergie in 
Zeeland wordt gehaald (inclusief aansluitingen op het netwerk van 
TenneT en Enexis). 
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Voor de periode na 2017 zijn drie scenario’s geschetst. De inschat-
ting voor de periode 2017 tot en met 2019 is gebaseerd op de bij 
Enduris bekende initiatieven. In het scenario ‘Stapje voor stapje’ zal 
het windvermogen na 2019 met 10 MW per jaar stijgen. Het scenario 
‘Evolutie’ voorziet een groei van 15 MW per jaar na 2019. In het 

scenario ‘Revolutie groeit het windvermogen na 2019 met 20 MW 
per jaar, dit scenario gaat er vanuit van dat het opgesteld wind- 
vermogen in Zeeland in 2030 boven de 700 MW uitkomt (wederom 
inclusief aansluitingen op het netwerk van TenneT en Enexis).  
Het meest waarschijnlijke scenario is het scenario ‘Evolutie’.

Figuur 6.3 Ontwikkeling windvermogen in Enduris-net
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De provincie Zeeland wil voorkomen dat windturbines overal 
worden geplaatst en heeft daarom zeven concentratiegebieden 
aangewezen. Deze bevinden zich vooral bij grootschalige industrie- 
gebieden en de Zeeuwse infrastructurele werken. Enkele concen-
tratieprojecten zijn al gerealiseerd (of vernieuwd) bij de Ooster- 
scheldekering, in het Sloegebied tussen Vlissingen en Borsele,  
bij de Kreekraksluizen/Schelde Rijnkanaal en rond het kanaal 
Gent-Terneuzen. De nieuwste locaties zijn Bouwdokken en 
Krammersluizen. De windparken op deze locaties worden echter 
rechtstreeks op het net van TenneT aangesloten.

Naast de grootschalige locaties kunnen nog beperkt wind- 
projecten worden gerealiseerd op enkele andere, zogenaamde 
‘overige’ locaties, welke op het net van Enduris zijn aangesloten. 

Ontwikkelingen binnen deze groep bestaan uit vervangingen van 
bestaande windturbines waarbij meer efficiënte of grotere wind- 
turbines worden teruggeplaatst. Dit zijn locaties die al in ontwikkeling 
waren op het moment dat besloten werd tot het concentratiebeleid 
in 2012. Op alle andere bestaande locaties is opschaling en uit- 
breiding niet toegestaan; alleen de bestaande rechten op deze 
locaties worden gerespecteerd. Maatwerk ten aanzien van maximaal 
toegestane masthoogtes, rotordiameters en aantal te plaatsen 
turbines wordt bepaald door de betreffende gemeentes. In figuur 
6.4 zijn de diverse windturbine locaties in Zeeland weergegeven. 
Op de website van de Provincie Zeeland staat het beleid t.a.v. wind-
energie in Zeeland beschreven inclusief huidige windmolenlocaties 
en concentratiegebieden (www.zeeland.nl/energie-en-klimaat/wind-
energie). 
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Om de ontwikkelingen op het gebied van windenergie goed te 
kunnen volgen vindt er frequent afstemming plaats tussen mede-
werkers van de Provincie, gemeenten en Enduris. Op de website 
van de Provincie Zeeland, www.zeeland.nl/energie-en-klimaat/
windenergie, kan nadere detailinfo over concentratiegebieden en 
windmolenlocaties gevonden worden.

Figuur 6.4 Windturbine locaties in Zeeland

6.3.1.2 Prognose warmtekrachtkoppeling in Zeeland
Warmtekrachtkoppeling (WKK) is de gecombineerde, gelijktijdige 
productie van warmte en elektriciteit. Met de warmte die vrijkomt 
bij de verbranding van brandstof en luchtmengsel, wordt een as 
aangedreven waarmee via een generator elektriciteit wordt  
geproduceerd. Bij een WKC wordt via ditzelfde principe ook nog 
stoom geproduceerd. Dit laatste wordt aangeduid met het begrip 
STEG. In al deze situaties is het de restwarme die nuttig aan te 
wenden is waarbij de elektriciteit die niet in het eigen proces  
benodigd is ingevoed wordt in het elektriciteitsnet en ‘verhandeld’ 
wordt. Met de warmte die dan overblijft kunnen onder andere 
kassen, ziekenhuizen en bedrijven worden verwarmd. WKK’s worden 
veelal toegepast in de glastuinbouw. Daarbij wordt naast warmte 
en elektriciteit ook CO2 uit de installatie gebruikt om de gewassen 
sneller te laten groeien en de kwaliteit te verhogen. De meeste 
WKK’s werken op gas, maar het is ook mogelijk om hernieuwbare 
energiebronnen als brandstof te gebruiken, zoals biogas of 
biomassa. In foto 6.1 is een WKK-installatie weergegeven.

Foto 6.1 Warmtekrachtkoppeling installatie
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De WKK-barometer (figuur 6.5), ontwikkeld door EnergyMatters en 
de Land- en Tuinbouw Organisatie Glaskracht Nederland in 
opdracht van het Productschap Tuinbouw, laat een stabiele markt-
positie van de warmtekracht in glastuinbouw zien in de periode  
tot 2024. Ten opzichte van twee jaar geleden is de markpositie 
verbeterd. Dit is voornamelijk een gevolg van de afnemende over-
capaciteit op de elektriciteitsmarkt en een stijgende CO2-uitstoot 
en kolenprijs.

Op middellange termijn (3 tot 4 jaar) blijft de marktpositie rond de 
waarde van 2018. Aanhoudende problemen met kerncentrales in 

Frankrijk en België kunnen de marktprijzen voor elektriciteit 
verhogen en daarmee de marktpositie nog verder verbeteren.  
De marktpositie in 2024 ligt in een bandbreedte tussen de waarde 
van 2021 (blauwe pijl) en een waarde dit ruim boven het huidige 
niveau ligt (groene pijl).

Op langere termijn, vanaf 2023/24, zullen draaiuren van WKK's 
onder druk komen te staan door een toenemend aandeel wind en 
zon, al blijven er kansen voor flexibel vermogen.
Het inzetten van WKK voor eigen belichting blijft komende jaren 
zeer rendabel.

Figuur 6.5 WKK-barometer glastuinbouw september 2017
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De HRe-ketel, ook wel micro-WKK genoemd, is een kleine energie-
centrale in huis. Net als de gewone HR-ketel maakt hij warmte en 
warm water, maar tegelijkertijd ook elektriciteit. Dat gebeurt door 
de geïntegreerde heteluchtmotor (een stirlingmotor) die een 
dynamo aandrijft. Een HRe-ketel is met name een optie wanneer 
meer dan 1600 m3 gas wordt verbruikt en isoleren moeilijk uitvoer-
baar is. Nieuwbouw is dan ook een minder logische keuze. 

Momenteel bedraagt het vermogen van micro-WKK’s rond de 1 kW 
en kan de (gesaldeerde) elektriciteitsbehoefte van een gemiddeld 
gezin voor 75% afdekken. De micro-WKK kan ook worden ingezet 
om piekbelastingen op te vangen en daarmee de balans van het 
elektriciteitsnet te handhaven. Momenteel is het echter vrij stil 
rondom de ontwikkelingen van de micro-WKK.
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Foto 6.2 Voorbeeld micro-WKK 1kW Stand van zaken en prognose
Eind 2016 bedroeg het saldo aan kleinschalig WKK-vermogen  
130 MW. Grotere WKK-eenheden met een aansluiting op het  
150 kV-transportnet van TenneT zijn hierin niet verdisconteerd.  
In figuur 6.6 is de ontwikkeling van het opgesteld WKK-vermogen 
weergegeven. Hierin is een geringe afname te zien.

Figuur 6.6 Ontwikkeling warmtekracht vermogen in Zeeland
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Figuur 6.7 Ontwikkeling zonne-energie per categorie

Aansluitend bij de WKK-barometer zijn voor de periode van 2018-
2027 drie scenario’s geschetst ten aanzien van de ontwikkeling 
van warmte- krachtvermogen (zie figuur 6.6). In het scenario ‘Stap 
voor stap’ wordt een afname van het warmtekrachtvermogen van 
4 MW per jaar voorzien. Het scenario ‘Evolutie’ voorziet een gelijk-
blijvend vermogen en het scenario ‘Revolutie’ een toenemend 
vermogen van 4 MW per jaar.

6.3.1.3 Prognose waterkracht 
Zeeland is de provincie bij uitstek voor getijdenenergie. In de 
Oosterscheldekering is in 2015 de eerste getijdencentrale in 
gebruik genomen. Door middel van vijf turbines in één van de 
stroomgaten van de Oosterscheldekering wordt maximaal 1,25 
MW opgewekt. Er is een plan om dit in een tweede stroomgat uit te 
breiden met een vermogen van circa 2 MW. Op dit moment is het 
niet duidelijk wanneer dit daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Verdere 
uitbreiding van het aantal turbines in de Oosterscheldekering is 
vanwege diverse redenen nog onzeker.
In 2018 wordt mogelijk in een doorlaat in de Grevelingendam 
tussen de Grevelingen en de Oosterschelde een testlocatie 
gebouwd waar diverse turbines getest kunnen worden. Het maxi-
male vermogen van deze testlocatie zal ongeveer 2 MW bedragen. 
Mogelijk dat dit later kan doorgroeien naar 5 MW.
Met de huidige stand van zaken is de verwachting dat er in Zeeland 
in 2030 maximaal 15 MW wordt opgewekt middels waterkracht, en 
zal waterkracht dus vooralsnog slechts een kleine bijdrage leveren 
in de totale opwekking van groene energie.

Foto 6.3 Waterkracht in Zeeland

6.3.1.4 Prognose zonne-energie 
Het aantal geïnstalleerde photovoltaïsche systemen (PV) in Zeeland 
groeit al jaren gestaag. Dit waren voornamelijk particulieren en 
bedrijven die zonnepanelen op hun daken installeerden. Het opgesteld 
vermogen van deze twee categorieën samen bedraagt eind 2017 
in het ‘Productie Installatie Register’ (PIR) circa 90 MW. Een nieuwe 
ontwikkeling betreft de opkomst van PV-parken, waarbij zonne- 
panelen op grote velden worden opgesteld. Hierdoor wordt de 

komende jaren een sterke groei verwacht in het opgestelde PV- 
vermogen in Zeeland. De verwachting is dat eind 2018 de waarde 
van 200 MW zal worden benaderd door de bouw van diverse 
PV-parken. Op dit moment lopen er twee concrete opdrachten voor 
het aansluiten van PV-parken. Enduris ervaart een toename van 
het aantal aanvragen voor PV-parken. Ook neemt het vermogen 
van de aangevraagde parken toe. Het ligt echter voor de hand dat 
grote PV-parken een rechtstreekse koppeling op het net van 
TenneT krijgen.

De groei van de hoeveelheid PV wordt sterk beïnvloed door  
overheidsbeleid. In het regeerakkoord heeft het kabinet de ambitie 
geformuleerd om al in 2020 een opvolger van de salderings- 
regeling in te voeren. Hierdoor krijgt deze groep nog tot 2020 
hetzelfde tarief voor de elektriciteit die ze leveren, als ze betalen 
voor de elektriciteit die ze afnemen. De categorie met een groot- 
verbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van 
meer dan 3 x 80 A) kan gebruik maken van o.a. de SDE subsidie- 
regeling. Naast het overheidsbeleid spelen tal van factoren een rol 
bij de snelheid van de groei van PV. Denk hierbij aan technische en 
economische ontwikkelingen rondom PV-installaties. Enduris volgt 
daarom deze ontwikkelingen op de voet door o.a. het vastleggen 
en monitoren van het geïnstalleerde PV vermogen in het PIR, gesprekken 
te voeren met initiatiefnemers van zonneparken, postcoderegelingen 
en energiecoöperaties, het lezen van vakliteratuur (inclusief nieuws- 
berichten) en het uitvoeren van metingen in het veld. De registratie 
in het PIR vindt plaats door de producent via http://www.energie- 
leveren.nl/www.energieleveren.nl.
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Foto 6.4 Nul-op-de-meter woningen in Goes, een combinatie van 
zonne-energie, luchtwarmtepompen en goede isolatie (2015)
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Stand van zaken en prognose bebouwde omgeving
In figuur 6.7 is de huidige stand van zaken weergegeven van zon- 
vermogen dat in de bebouwde omgeving wordt opgewerkt. In het 
scenario ‘Stap voor stap’ wordt een toename voorzien waarbij men 

in 2027 uitkomt op een waarde van circa 180 MW. Het scenario 
‘Evolutie’ voorziet een vermogen van circa 240 MW in 2027. Binnen  
het scenario ‘Revolutie’ wordt rekening gehouden met een 
vermogen van circa 290 MW in 2027.

PV-parken
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Impact PV bebouwde omgeving op elektriciteitsnet
Met behulp van PV-panelen wordt energie op een duurzame manier 
opgewekt. De hoeveelheid opgewekte energie is afhankelijk van de 
diverse factoren. De hoeveelheid geïnstalleerde panelen is hierbij 
het meest bepalend. Ook de zoninstraling is van belang. Dit verschilt 
behoorlijk per maand en is weergegeven in tabel 6.1.

Tabel 6.1 Gemiddelde globale instraling op een horizontaal vlak 
(Vlissingen) over het tijdvak 1981-2010 in kWh/m2/jaar 

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAAR

23 40 78 122 155 163 164 139 91 55 26 16 1.073

Dit betekent dat er in de winter veel minder elektriciteit wordt  
opgewekt dan in de zomer. In figuur 6.8 is het dagprofiel van een 
PV-installatie op een zonnige zomerse dag en op een bewolkte 
winterse dag weergeven.

Figuur	6.8	Dagprofiel	van	een	PV-installatie
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Het PV-systeem in figuur 6.8 heeft een vermogen van 2 kWp. Dit 
betekent dat het systeem een piekbelasting van circa 2 kW kan 
leveren. Deze piek doet zich over een relatief korte periode voor 
(rond 13.00 uur) en wordt nagenoeg alleen op zonnige dagen in de 
zomer gehaald. In een woonwijk zullen veel pv systemen de maximale 
piek leveren op hetzelfde tijdstip. Daar bovenop zal het verbruik bij 
de woningen rond 13.00 uur minimaal zijn (nu er nog gesaldeerd 
mag worden). In deze situatie zal dus het volledige vermogen  
(2 kW) van de PV-installatie minus het regulier verbruik van de 
woning rond de middag terug worden geleverd aan het elektriciteits- 
net. In figuur 6.9 is het dagprofiel van een bestaande wijk in Hulst 
weergegeven op een zomerse dag. Deze wijk dateert uit de jaren 
’70 en is volledig uitgerust met PV-panelen met een gemiddeld 
vermogen van 2 kWp per woning. Verder zijn er geen bouwkundige 
aanpassingen doorgevoerd op het gebied van isolatie of toepas-
sing van warmtepompen.

Uit de grafiek blijkt dat het gemiddelde terug geleverde vermogen 
kortstondig 1,25 kW per woning bedraagt. Het merendeel van de 
laagspanningsnetten is echter berekend op een gelijktijdig vermogen 
van circa 1 kW per woning. Deze waarde is mede bepalend voor het 
ontwerp en daarmee de maximale belasting van de midden- en 
hoogspanningsnetten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
wanneer er gemiddeld meer dan 2 kW per woning aan PV in een 
bestaande woonwijk wordt geïnstalleerd, dit tot capaciteitsknel-
punten kan leiden. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige situatie 
waarbij het opwekte vermogen niet wordt gebruikt voor bijvoorbeeld 
verwarming of het laden van een elektrische auto of thuisbatterij.

Figuur	6.9	Dagprofiel	PV-systemen	in	Hulst	op	een	zomerse	dag	
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Om overbelasting te voorkomen kan men kiezen uit diverse opties:  
1.  Installeer niet alleen PV-panelen gericht op het zuiden, maar ook 

op het oosten en westen. Hierdoor wordt het piekvermogen uit 
figuur 6.8 lager. Echter wordt de curve wel breder doordat de 
installatie eerder opstart en later stopt waardoor de minder- 
opbrengst gering is. Bij een ‘plat dak opstelling’ kunnen boven-
dien meer panelen per m2 worden geïnstalleerd wanneer een 
‘oost west opstelling’ wordt gekozen;  

2.  Houd rekening met de aanwezige netcapaciteit. In bestaande 
wijken komt dit veelal neer op een maximaal gemiddeld terug- 
leververmogen van 1 kW per woning. Wanneer er gemiddeld niet 
meer dan 2 kW aan PV-panelen per woning geïnstalleerd wordt 
is het aannemelijk dat dit niet voor problemen in het net gaat 
zorgen. 

3.  Benutting van de eigen opwek. Door het vermogen afkomstig 
van de PV-installatie te gebruiken om bijvoorbeeld een boiler te 
verwarmen voor warm tapwater of ter voorverwarming van 
ruimteverwarming kan men het piekvermogen reduceren. Ook 
kan men denken aan het opladen van een elektrische auto en/of 
een thuisbatterij. In de toekomst kan dit aantrekkelijk zijn om de 
investeringskosten van de PV-installatie terug te verdienen.  
De huidige salderingsregeling stimuleert dit niet doordat een 
gesaldeerde kWh evenveel opbrengt als een kWh die direct 
gebruikt wordt.

4.  Het aftoppen van de zonne-energie op het moment dat het 
productievermogen te hoog is. Dit heet in het Engels ‘curtailment’, 
oftewel productiebeperking. Een curtailment van 30% betekent 
dat het vermogen van zonne-energie gelimiteerd wordt op 70% 
van het piekvermogen. Beneden deze curtailment-waarde is de 
elektriciteitsproductie normaal. Als bijvoorbeeld 30% curtailment 
(aftopping van de PV-vermogenspiek) wordt toegepast, betekent 
niet dat er ook 30% minder elektriciteit opgewekt wordt. Het PV- 
productieverlies is dan slechts 2-3% op jaarbasis, omdat de 
vermogenspiek (en dus ook de aftopping daarvan) zelden voor-
komt.

5.  Het installeren van een omvormer die kleiner is dan het piek- 
vermogen van de panelen. Hierdoor is het piekvermogen lager. 
Doordat het piekvermogen slechts gedurende een korte periode 
wordt bereikt, is het rendement niet veel lager. Bovendien heeft 
een kleinere omvormer vaak een beter rendement;

6.  Het verzwaren van de elektriciteitsnetten. Voor diverse locaties 
in het net van Enduris zal dit onontkoombaar zijn. Met name in 
de oudere netdelen. Wanneer echter de overige opties niet 
worden gehanteerd zullen er veel knelpunten ontstaan in de 
LS-netten. Op termijn zullen er ook knelpunten in de midden- en 
hoogspanningsnetten ontstaan. Het verzwaren van de netten 
leidt dan tot hoge investeringen en daarmee hogere tarieven, 
overlast voor de omgeving, en het milieu wordt ‘onnodig’ belast. 
Dit moet dan ook zoveel als mogelijk worden voorkomen. 

Stand van zaken en PV-parken
In figuur 6.7 is ook de huidige stand van zaken weergegeven van 
zonvermogen dat via PV-parken wordt opgewerkt. Hieruit blijkt dat 
er nog geen PV-parken zijn aangesloten op het net van Enduris. 
Verwacht wordt dat dit echter de komende jaren wel gaat gebeuren. 
In het scenario ‘Stap voor stap’ wordt een toename voorzien 
waarbij men in 2027 uitkomt op waarden van circa 280 MW. Het 
scenario ‘Evolutie’ voorziet een vermogen van 540 MW in 2027. 
Binnen het scenario ‘Revolutie’ wordt rekening gehouden met een 
vermogen van 800 MW in 2027.

Impact PV-parken op het elektriciteitsnet
Bij het aansluiten van PV-parken is het belangrijk om de volgende 
overwegingen te maken:
•  Op daken van gebouwen is veel ruimte beschikbaar waarop 

PV-panelen kunnen worden geïnstalleerd. Dit heeft een aantal 
belangrijke voordelen. Ten eerste is er reeds een aansluiting 
voorhanden. Hier hoeft dus niet meer in te worden geïnvesteerd 
door de initiatiefnemer. Dit zal sneller tot een positieve business- 
case leiden. Met name bij bedrijven is er veelal een aansluiting 
aanwezig met voldoende capaciteit. 

  Ten tweede kan door de realisatie bij of in nabijheid van grote 
verbruikers netverzwaring en transportverliezen worden voor-
komen. Het opgewekte vermogen kan direct worden benut voor 
eigen verbruik. Dit is zowel positief voor de verbruiker als voor 
de netbeheerder en daarmee de aangeslotenen (daar de net- 
investeringen leiden tot hogere tarieven).

  Ten derde, de impact op de omgeving is geringer. Denk hierbij 
aan de impact op de flora, fauna en ecologie.

•  Het combineren van PV-parken en windparken op één aansluiting. 
Het opbrengstverlies is gering door de lage gelijktijdigheid van 
opwek (wanneer het flink waait, schijnt de zon minder vaak en 
vice versa). Daarnaast hebben de PV-parken een lage bedrijfs-
tijd en het piekvermogen wordt alleen gedurende een korte tijd 
bereikt. Door gebruik te maken van een al bestaande aansluiting 
hoeft de initiatiefnemer niet te investeren in een netaansluiting. 
Daarnaast is de kans dat de netbeheerder netaanpassingen 
moet doorvoeren, gering. Ook de impact op de flora, fauna en 
ecologie wordt beperkt.

•  Door bij het dimensioneren en positioneren van het PV park 
rekening te houden met restcapaciteit in de elektriciteitsnetten 
kunnen netverzwaringen worden geminimaliseerd. Zo kan er 
gedacht worden aan het dynamisch sturen van de in te voeden 
energie van een zonnepark, rekening houdend met de variabele 
baseload van het net.

.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft in de 
publicatie ‘Grondgebonden zonneparken’ een verkenning naar de 
afwegingskaders rond locatiekeuze en ruimtelijke inpassing in 
Nederland uitgevoerd. De Provincie Zeeland hanteert de volgende 
stelling: “We bevorderen de mogelijkheden voor het opwekken van 
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zonne-energie op daken van bestaande bedrijven en woningen.  
Dit is zowel ruimtelijk als financieel de beste optie’.

6.3.1.5 Prognose duurzame gassen
Onder de functionaliteit kracht en licht verstaat Enduris naast de 
productie van elektriciteit ook de productie van duurzaam gas.  
In het vervolg van deze paragraaf worden de belangrijkste  
ontwikkelingen beschreven op het gebied van duurzame gas- 
productie. 

Een belangrijke ontwikkeling om de gasvoorziening te verduurzamen 
is het gebruik van duurzame gassen. Dat wordt geproduceerd uit 
o.a. zuiveringsslib, uit stortplaatsen en uit allerlei groenten-, fruit-, 
plantsoen- en tuinafval. Uit de landbouwsector, voedingsmiddelen-
industrie, horeca en detailhandel komen ook veel restproducten. 
Het ‘ruwe’ biogas wordt met vergistings- of vergassingsinstallaties 
geproduceerd. Lokaal kan hiermee duurzame elektriciteit worden 
gemaakt. De vrijkomende warmte kan echter vaak niet volledig 
worden benut. Ook als het gas geschikt gemaakt wordt als voer-
tuigbrandstof is er lokaal vaak geen goede aansluiting tussen 
vraag en aanbod. Een andere optie is om het ruwe biogas (waarvan 
onder andere de verbrandingswaarde lager is dan die van aardgas) 
op te werken tot groen gas met dezelfde eigenschappen als 
aardgas. Daardoor kan het ingevoed worden in gasnet, bespaart 
het fossiele energie, en is het beschikbaar voor iedereen die een 
gasaansluiting heeft. De samenstelling moet daarvoor meestal 
aangepast worden. Op dit moment is het aanbod van groen gas 
relatief klein, maar het aandeel in de gasvoorziening neemt elk jaar 
toe. In Nederland stijgt de productie van groen gas uit overig 
biogas sinds 2011 weer. In 2014 groeide de groen gasproductie 
met een derde tot ruim 60 miljoen m3. Dit komt overeen met  
ongeveer 1,5 promille van het totale aardgasverbruik in Nederland. 
De groei in de productie van groen gas wordt gestimuleerd vanuit 
de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie 
(SDE). Op 1 maart 2015 was 1,8 miljard euro toegezegd voor 71 
groengasprojecten, goed voor een productie van ruim 300 miljoen 
m3 groen gas per jaar, wanneer alle projecten gerealiseerd zouden 
worden. 

De ontwikkelingen rondom groen gas staan echter niet stil.  
Onlangs werd de nog in ontwikkeling zijnde techniek ‘Autogenerative 
High Pressure Digestion (AHPD) gepresenteerd, om met afval-
water, zuiveringsslib uit rioleringen en keukenafval een grote 
hoeveelheid groengas van de kwaliteit van het huidige aardgas uit 
Slochteren te maken. Het is gebaseerd op het principe dat in een 
gesloten systeem de reeds aanwezige water en slib onder een 
hoge druk worden gezet. Druk en biologische omzetting leidt tot 
productie van groengas en verwijdering van CO2 zonder dat energie 
aan dit proces toegevoegd hoeft te worden. Dit gas kan direct 
worden ingevoed in het bestaande gasnetwerk en daarin worden 
opgeslagen. Het proces is de afgelopen twee jaren getest en  

verbeterd in een proefopstelling op EnTranCe, het experimenteer-
terrein van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. 
Gebleken is dat toevoeging van waterstof aan het systeem, 
verkregen uit niet-verkoopbare pieken zonne- en windenergie, de 
groengas productie kan verdubbelen. Beweerd wordt dat wanneer 
het in heel Nederland wordt toegepast, er 3 tot 10 miljard Nm3 gas 
per jaar kan worden geproduceerd. De kosten van de installaties 
kunnen, op basis van de huidige zuiveringsslib- en gastarieven, 
binnen 7 jaar worden terugverdiend, waarmee waterzuivering en 
slibverwerking commercieel aantrekkelijk worden.

Recente initiatieven op het gebied van biomassa in Zeeland waarbij 
subsidie is verleend betreft de bouw van een biomassacentrale bij 
Westdorpe. Het betreft een biovergasser op de Axelse vlakte welke 
gebruik gaat maken van reststromen van de glastuinbouw in de 
Axelse Vlakte en reststoffen die grotendeels geïmporteerd zullen 
worden uit Brabant. Het toegekende subsidie bedrag bedraagt 118 
miljoen euro. Een deel van het biogas zal in het net van Enduris na 
opwerking tot groen gas worden opgenomen. Echter in verband 
met de beperkte afname in het gastransportnet van Enduris nabij 
de plaats van invoeding, zal het overschot van de groengas- 
productie in het net van Gasunie Transport Services (GTS) worden 
opgenomen. Een ander initiatief bedraagt eveneens de bouw van 
een biomassacentrale waarbij tevens biogas in ofwel het net van 
Enduris dan wel GTS wordt opgenomen. Deze is gepland in Sirjans- 
land waarvoor ruim 19 miljoen euro subsidie is toegekend. Er lijkt 
zich een ontwikkeling bij de biogasinstallaties aan te dienen die in 
twee delen kan worden opgesplitst:
•  In verband met efficiëntie worden vergistingsinstallaties steeds 

groter;
•  Er worden kleine monovergisters ontwikkeld die enkel op mest 

draaien en max 40m3/u produceren.

Waterstof
Aardgas bevat van nature geen waterstof, maar je kunt het er wel 
aan toevoegen. Toegevoegd waterstof stoot geen CO2 uit, dus het 
maakt het aardgas duurzamer. Hoeveel waterstof kan er aan 
aardgas worden toegevoegd? De eis voor het waterstofpercentage 
is tot op heden 0,02% geweest voor de landelijke netten. Het streven 
is in de nabije toekomst dit gehalte naar boven aan te passen.  
In eerste instantie naar 0,5%. Een hogere waarde maakt toepas-
sing van onder andere Power-to-Gas-techniek (P2G) mogelijk. P2G 
biedt de mogelijkheid om slim gebruik te maken van de aanwezige 
gasinfrastructuur. Een overschot aan (duurzaam geproduceerde) 
elektriciteit kan na omzetting worden opgeslagen. Daarmee  
worden de toepassingsmogelijkheden van (duurzame) elektriciteit 
vergroot. P2G is een belangrijke stap in de verduurzaming van de 
energievoorziening. Uit onderzoek naar de veiligheid en het 
verbrandingsgedrag blijkt dat er vooralsnog geen grote problemen 
lijken op te doemen.
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Verwacht wordt dat de toepassing van duurzame gassen de 
impact van de energietransitie op de elektriciteitsnetten beperkt. 
Bestaande verwarmingsconcepten zoals de HR-ketel kunnen 
blijven bestaan. Ook binnen de industrie zal de noodzaak om 
bestaande productieprocessen aan te passen (o.a. elektrificeren) 
minder urgent zijn.  

6.3.1.6. Regulier verbruik 
De koelkast, vriezer, TV, wasdroger en wasmachine zijn de  
apparaten met het grootste elektriciteitsverbruik. Ook voor ICT, 
audio/video en verlichting is het aandeel in het energieverbruik 
aanzienlijk. Daarnaast is er een veelheid aan apparaten met lage 
verbruiken. In figuur 6.10 is de verdeling van het elektriciteits- 
gebruik van apparaten weergegeven.

Figuur 6.10 Verdeling elektriciteitsgebruik apparaten (Bron: HOME)
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  1% Persoonlijke verzorging
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De verlichting, koelkast en andere elektrische apparaten worden 
steeds energiezuiniger. Daarentegen komen er ook steeds meer 
elektrische apparaten bij, met name op het gebied van ICT. Ook zal 
als gevolg van o.a. de toename van het aantal all-electric woningen, 
elektrisch koken toenemen. Voor de wijken die zijn berekend op  
1 kW gelijktijdig vermogen en die massaal overgaan op elektrisch 
koken kan dit tot problemen leiden. De gelijktijdigheid van koken is 
relatief hoog en de vermogens aanzienlijk. Kleine pannen vragen  
circa 1 kW, grote pannen 2-3 kW per kookzone en een stevige 
wokbrander 5 kW.
Al met al schat Enduris in dat het regulier verbruik van een huis-
houden gemiddeld gezien gelijk blijft over de komende 10 jaar.  

De opkomst van o.a. elektrische vervoer en warmtepompen zijn in 
de andere energiefuncties opgenomen. 

In tabel 6.2 is het bekend elektriciteitsverbruik in Zeeland weer-
geven. In 2016 is er binnen het net van Enduris 1802 GWh 
getransporteerd. Ongeveer 36% hiervan is voor rekening van 
woningen en de rest voor bedrijven en instellingen. Zo een 61% van 
het verbruik van elektriciteit in de Provincie werd via het net van 
Enduris getransporteerd. Lokale opwek van elektriciteit bij 
bedrijven, instellingen en woningen dat direct wordt gebruikt is niet 
opgenomen in deze tabel. 
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Tabel 6.2 Elektriciteitsverbruik in Zeeland (Bron: Klimaatmonitor)

TOTAAL ELEKTRICITEITSGEBRUIK 2016

Bedrijven en instellingen op grondgebied [GWh] Woningen [GWh]

Enduris 1.323 479

Provincie Zeeland 2.484 479

Nederland 77.324 21.248

6.3.2 Lage en hoge temperatuur warmte  
Bij lage temperatuur warmte gaat het over de verwarming van 
woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. In Nederland wordt hier 
momenteel grotendeels (circa 90%) gas voor gebruikt en beslaat 
ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Bij hoge 
temperatuur warmte gaat het met name over het gebruik van 
warmte binnen de industriële processen. Zoals in hoofdstuk 2 kan 
worden gelezen stuurt het kabinet op verduurzaming door de 
uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Om dit te realiseren 
binnen de functie lage en hoge temperatuur warmte is het allereerst 
zaak om in te zetten op besparing om zo de energievraag te 
verminderen. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van 
hernieuwbaar gas zoals biogas en waterstof en/ of de inzet van 
CO2 arme verwarmingssystemen zoals (hybride) warmtepompen. 
In dit hoofdstuk zal de impact van deze ontwikkelingen op de  
capaciteit van het elektriciteitsnet worden bepaald. 

6.3.2.1 Energieverbruik lage en hoge temperatuur warmte
De belangrijkste energiedragers voor een huishouden zijn aardgas, 
motorbrandstof en elektriciteit. De Nederlandse huishoudens 
gebruiken steeds minder energie. Dat is met name het gevolg van 
een dalend aardgasverbruik (in 2015 gemiddeld 1432 m3 per huis-
houden ). Dit komt o.a. doordat woningen steeds beter worden 
geïsoleerd en er efficiëntere en andere verwarmingssystemen 
worden geïnstalleerd. 

In figuur 6.11 is het direct energieverbruik van een gemiddeld huis-
houden weergegeven. Hierbij valt op dat het grootste aandeel is 
voor aardgas, gevolgd door motorbrandstoffen en daarna elektrici-
teit. In figuur 6.12 kan men zien dat circa 75% van het aardgas 
wordt gebruik voor het verwarmen van een woning, 20% voor 
warm water en 5% voor koken. 

Figuur 6.11 Direct energieverbruik gemiddeld huishouden in 
2014 (totaal: 104 GJ per gemiddeld huishouden, 
Bron: Energietrends, 2016)
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Figuur 6.12 Onderverdeling verbruik aardgas huishouden naar 
doel in m³ (Bron: Milieucentraal.nl)
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Naast het energieverbruik per huishouden heeft ook het aantal 
huishoudens invloed op het totale energieverbruik. In figuur 6.13  
is het de ontwikkeling van het aantal huishoudens in Zeeland  
weergegeven.

Figuur 6.13 Aantal particuliere huishoudens in Zeeland 
(Bron: Planbureau en Bibliotheek van Zeeland)
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De verwachting is dat het huidige aantal van ruim 172.000 huishoudens 
nog zal toenemen tot 177.000 in 2030 en dan pas zal gaan dalen. 

Bedrijven
In figuur 6.14 is het totale energiegebruik binnen Zeeland weer- 
gegeven. Hieruit blijkt dat aardgas goed is voor drie kwart van het 
totale energieverbruik. Het aardgas wordt o.a. gebruikt in de vorm 
van warmte dat voor diverse productieproductieprocessen benodigd 
is. Daarnaast wordt aardgas gebruikt als grondstof voor o.a. de 
productie van kunstmest en voor het produceren van elektriciteit.  
Het gebruik van gas voor grootschalige energieproductie is echter 
niet in figuur 6.14 opgenomen. 
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Figuur 6.14 Energiegebruik (TJ) in Zeeland (Bron: Klimaatmonitor)
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Figuur 6.15 Gasverbruik naar sector in mln. m³ (Bron: Klimaatmonitor)
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In figuur 6.15 is het gasverbruik onderverdeeld naar diverse 
sectoren. Hieruit blijkt dat het overgrote deel van het gas wordt 
verbruikt in de industrie. Het aandeel van de bebouwde omgeving 
(woningen en dienstverlening) bedraagt circa 11%. Via de transport- 
en distributienetten van Enduris wordt per jaar ± 430 mln. m³ 
getransporteerd. Dit betreft het aandeel van de woningen, commer-
ciële en publieke dienstverlening en 3,5% van het deel van de 
industrie uit figuur 6.15. 

De grotere energiegebruikers in Nederland hebben afspraken over 
energiebesparing gemaakt met de overheid. Dat zijn meer dan 
duizend bedrijven, waarvan de meeste tot de industrie behoren. 
Belangrijke speerpunten betreffen het verbeteren van de proces- 
efficiency en hergebruik van restwarmte. Voor de productie van 
warmte kan men bovendien overstappen op o.a. duurzaam gas, 
biomassa en elektriciteit uit duurzame bronnen. Naast het energie- 
verbruik per bedrijf heeft een toename van het aantal bedrijven in 
de regio impact op de hoogte van het gasverbruik. Er zijn in Zeeland 
in 2017 totaal 31.800 vestigingen van bedrijven. Dat is 2,11% van 
alle vestigingen in Nederland. Landelijk is het aantal bedrijfs- 
vestigingen tussen 2010 en 2017 met 22,4% toegenomen. In Zeeland 
bedraagt de toename 18,8%. Zeeland kent relatief de meeste 

bedrijfsvestigingen in de landbouw en visserij. De ICT-sector is 
relatief het kleinst. De algehele trend is dat er steeds meer kleine 
bedrijven bijkomen. 

6.3.2.2 Energietransitie en besparing lage en hoge 
temperatuur warmte
CO2-reductie kan d.m.v. een verscheidenheid aan maatregelen 
worden gerealiseerd binnen de functie lage en hoge temperatuur 
warmte. Denk hierbij aan het toepassen energiezuinige verwarmings- 
systemen, het isoleren van gebouwen maar ook het elektrificeren 
van de warmtevraag. In het vervolg van deze paragraaf zal hier 
dieper op worden ingegaan.

Een relatief nieuwe techniek voor de productie van ruimteverwarming 
en warm tapwater is de warmtepomptechnologie. Deze bezit de 
potentie om een belangrijke bijdrage te leveren aan het verduurzamen 
van de woningvoorraad in Nederland. Dit komt doordat warmte-
pompsystemen weinig tot geen fossiele brandstoffen gebruiken. 
De warmtepomp is een apparaat dat de energie uit lucht, water of 
bodem omzet naar warmte voor verwarming en tapwater. Dit principe 
in weergegeven in figuur 6.16. 

Figuur 6.16 Principe van een warmtepomp (Bron: Wittendorp.be)
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Figuur 6.17 Indicatie type verduurzamingsoptie afhankelijk van woningomvang, warmtevraag 
en bouwjaar in Nederland (Bron Routekaart Hybride Warmtepomp, Berenschot, 2017)

In de praktijk zijn er daarbij twee mogelijkheden: een all-electric 
warmtepomp die alleen gebruik maakt van elektriciteit en dus geen 
gas nodig heeft en een hybride warmtepomp waarbij een gasketel 
soms meehelpt, bijvoorbeeld op koude dagen.

Een all-electric warmtepomp vereist vergaande isolatie en een 
verwarmingssysteem op lage temperatuur, zoals vloerverwarming. 
Dit betekent dat een all-electric warmtepomp prima in nieuwe 
gebouwen past waar dit meteen toepasbaar is zonder al te hoge 
kosten. Het is mogelijk om bestaande gebouwen om te bouwen tot 
all-electric. Echter gaat dit gepaard met een vergaande renovatie 
en hoge kosten. Een alternatief is om in de bestaande gebouwen 
een hybride warmtepomp te installeren. Een hybride warmtepomp 
is een combinatie van een elektrische (in de meeste gevallen lucht/
water) warmtepomp met een gasgestookte HR-ketel. De hybride 
warmtepomp heeft diverse voordelen t.o.v. de all-electric warmtepomp:
•  De investeringskosten van een hybride warmtepomp is een stuk 

lager vergeleken met een elektrische warmtepomp;
•  Er zijn vrijwel geen bouwkundige aanpassingen vereist waar-

door hybride systemen nu al geplaatst kunnen worden. Wel kan 
het wenselijk zijn om de oude radiatoren te vervangen door 
convectoren of lage temperatuur radiatoren. Deze kunnen (met 
beperkte aanpas¬singen) geplaatst worden op dezelfde plek als 

de oude radiato¬ren. Daarentegen is het voor all-electric warmte- 
pompen sterk aan te bevelen dat: 

 - woningen worden geïsoleerd; 
 -  het afgiftesysteem wordt aangepast (vloerverwarming, 

convectoren of lage temperatuur radiatoren). 
•  Een grootschalige renovatie van een huis vindt slechts incidenteel 

plaats. Hierdoor is het natuurlijk moment voor een investering in 
isolatie en afgiftesystemen voor veel woningen nog lang niet 
aanwezig, waardoor de mogelijkheid om all-electric te worden 
ook naar achteren wordt geschoven;

•  Het vervangen van een CV-ketel gebeurt gemiddeld eens in de 
15 jaar, hierdoor is het natuurlijk moment om over te gaan op 
een hybridesysteem veel sneller aanwezig dan bij een volledig 
elektrisch systeem.

Vanwege deze redenen is het aantrekkelijk om hybride warmte-
pompen te plaatsen in bestaande gebouwen en ondertussen stap 
voor stap te gaan isoleren. Uiteindelijk kan worden overgegaan op 
een all-electric warmtepomp of hybride warmtepomp in combinatie 
met groengas. Voor wellicht tweederde van de woningvoorraad is 
de hybride warmtepomp op dit moment een mogelijke of zelfs voor 
de hand liggende keuze. Figuur 6.17 illustreert welke woningen het 
meest geschikt zijn voor een hybride systeem.
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Oude woningen, met een bouwjaar tot ca. 1950, hebben de hoogste 
warmtevraag en zijn lastig na te isoleren. Voor deze woningen 
kunnen hybride systemen ook op de lange termijn een oplossing 
bieden. Nieuwere woningen (bouwjaar grofweg tussen 1950 en 
2000) kunnen direct van een hybride systeem worden voorzien en 
toekomstig overschakelen naar all-electric opties. Voor recent 

gebouwde woningen (>2000) is de all-electric warmtepomp een 
logische vervolgstap. In figuur 6.18 is het aantal woningen in 
Zeeland onderverdeeld naar het bouwjaar. Op basis hiervan kan 
men een inschatting maken van de keuze en de aantallen per type 
warmtepomp.

Figuur 6.18 Aantal woningen onderverdeeld naar bouwjaar (Bron: CBS, 2017)

99.073

1955 - 1995

tot 1955

1995 - 2017

51.425

33.856

Geschat wordt dat er momenteel circa 1000 all-electric en circa 
400 hybride warmtepompen aanwezig zijn in Zeeland. In 2016 is 
het aantal all-electric warmtepompen en hybride warmtepompen 
in Nederland met respectievelijk 8% en 28% gestegen. 

In het regeerakkoord Rutte III worden ook diverse maatregelen 
voorgesteld gericht op de gebouwde omgeving. Voorbeelden 
hiervan zijn:
•  Schuif energiebelastingtarieven aardgas en elektriciteit: hierdoor 

worden warmtepompen, gebouwisolatie en warmtelevering 
meer rendabel, besparing op elektriciteit minder rendabel en op 
gas meer rendabel;

•  Aansluitplicht aardgas voor nieuwbouw vervalt: “de aansluit-
plicht van gas wordt vervangen door een warmterecht, waarmee 
eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op 
een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet”. “In lijn 
hiermee worden de energieprestatie-eisen voor nieuwbouw 
verder aangescherpt en zal in nieuwbouwwijken niet meer  
standaard een gasnet worden aangelegd’.

Lokale overheden en andere partijen hebben diverse doelstellingen 
opgesteld ten aanzien van de realisatie van nieuwe woning- 
concepten. Voorbeelden van nieuwe woningconcepten zijn:
•  Nul-op-de-meter (NOM): in deze woning wordt net zoveel energie 

opgewekt dan de woning + inwoners verbruiken. Hierbij wordt 
naar alle energiegebruiken gekeken die op de meters in het 
gebouw zichtbaar worden. Voor woningen zijn dit de gebouw- 
gebonden en huishoudelijke gebruiken. Voor utiliteitsgebouwen 
zijn dit de gebouwgebonden gebruiken en de gebruiken voor de 
bedrijfsprocessen. In de markt wordt dit ook wel ‘energienota-
loos’ genoemd. Want het betekent niet dat de woningen 
zelfvoorzienend zijn. Immers, waarschijnlijk wordt in de zomer 
stroom aan het elektriciteitsnet terug geleverd en wordt er 
s’avonds en in de winter stroom uit het net verbruikt. Opwekking 
en verbruik zijn dus niet gelijktijdig in balans. Door te salderen 
wordt de opwekking weggestreept tegen het verbruik. Voor het 
verwarmen van de nieuwe woningconcepten kan zowel gas als 
elektriciteit als een warmtenet worden toegepast. Bij het meren-
deel van de concepten wordt echter elektriciteit toegepast;
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•  Bijna-energie-neutraal-gebouw (BENG): Dit betreft een gebouw 
dat bijna energie neutraal is. Vanaf 2018 bouwt de overheid 
haar gebouwen op deze manier. Het voornemen is om met 
ingang van 2021 elk nieuw te bouwen gebouw hieraan te laten 
voldoen. Dit zal mogelijk worden gerealiseerd door diverse eisen 
zoals een maximale energiebehoefte en een maximaal primair 
fossiel energieverbruik per m/2 per jaar te introduceren in het 
Bouwbesluit. Ook kan men een minimaal percentage aan 
hernieuwbare energie eisen. Hierbij wordt het gebruik van gas 
niet uitgesloten, maar er wordt wel sterk geadviseerd om te 
kiezen voor andere opties.

•  Zelfvoorzienende woning: Een woning die helemaal in haar 
eigen energiebehoefte voorziet en los staat van het energienet. 
Om zelfvoorzienend te zijn, is het nodig om zelf opgewekte 
energie op te slaan totdat je het gaat gebruiken.

Zo is binnen de “Deal stroomversnelling” afgesproken om 2.500 
Zeeuwse huurwoningen uit 1950-1980 te renoveren naar NOM- 

woningen voor 2025. Enduris onderhoudt doelbewust intensief 
contact met lokale overheden, woningbouwcorporaties en project-
ontwikkelaars om zo goed mogelijk kennis te nemen van deze 
initiatieven. Daarnaast worden er op jaarbasis in Zeeland ongeveer 
830 nieuwbouw woningen gerealiseerd die in de nabij toekomst 
waarschijnlijk van all-electric warmtepompen worden voorzien. 
Met name in nieuwbouwwijken of grootschalige renovatie- 
projecten zal gekozen worden voor een all-electric oplossing 
zonder gasaansluiting. Dit wordt met name mogelijk gemaakt door 
het op 27 juni opgestuurde wetsvoorstel waarin gemeenten vanaf 
1 januari 2018 de mogelijkheid krijgen om voor nieuwbouwwijken 
de aansluitplicht voor aardgas te schrappen. De mogelijkheid 
bestaat dat hierdoor er vanaf 2018 minider nieuwe gasaan- 
sluitingen zullen worden gerealiseerd.

Op basis van de diverse ontwikkelingen is in figuur 6.19 het 
scenario voor de penetratie van de hybride en all-electric warmte-
pompen tot en met 2027 weergegeven.
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Naast warmtepompen als relatief nieuwe verwarmingstechniek 
kan men ook denken aan pelletkachels, houtgestookte kachels, 
zonneboilers en micro-wkk’s. Deze worden hier echter niet verder 
beschreven gezien de geringe populariteit ervan.

Impact warmtepompen op het elektriciteitsnet
Om de impact van de warmtepompen op het net te kunnen bepalen 
is in figuur 6.20 de gelijktijdige piekvraag van de warmtepomp voor 
één woning weergegeven, oftewel de gelijktijdige piekvraag van 
alle warmtepompen in een woonwijk gedeeld door het aantal 

woningen. Uit het figuur wordt duidelijk dat bij een all-electric 
warmtepomp de piekvraag ver boven de huidige piekbelasting 
uitkomt (gestippelde lijn). Bij een hybride warmtepomp komt deze 
vraag nauwelijks boven de huidige piekbelasting uit terwijl de 
woning toch voor 75 procent van het jaar door de warmtepomp 
wordt verwarmd. Als deze hybride warmtepompcombinatie slim 
wordt gestuurd, waarbij er een congestiesignaal is die bij te hoge 
gelijktijdige piekvraag zorgt dat de warmtepompen uit schakelen en 
de gasketel invalt, dan geeft een hybridewarmtepomp combinatie 
geen verhoogde piekbelasting op het elektriciteitsnet. 

Figuur 6.20 Het effect van het type warmtepomp en de aanstuurstrategie op de 
gelijktijdige piekbelasting van het elektriciteitsnet per woning (Bron: Berenschot, 2017)
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Wanneer het aantal warmtepompen de waarden uit figuur 6.19 
bereikt zal de potentiele extra belasting van het net circa 33 MW 
bedragen in het scenario evolutie in het jaar 2027. De impact 
hiervan op de netten > 25 kV wordt als gering bestempeld. Ook in 
het MS-net worden weinig capaciteitsknelpunten voorzien. Natuur-
lijk kan het aantal all-electric warmtepompen per wijk flink variëren. 
In figuur 6.21 is het dagprofiel van een gasloze nieuwbouwwijk in 

Goes weergegeven op een koude winterse dag (25-1-2017). Deze 
wijk is uitgerust met verschillende typen all-electric warmte-
pompen. Uit de figuur blijkt dat op een koude dag in januari het 
piekverbruik om 18.00 uur gemiddeld 2,75 kW per woning bedroeg. 
Hierin bevindt zich dus ook de reguliere belasting van o.a. koken en 
verlichting. Het aantal aanwezige elektrische auto’s in de wijk is 
verwaarloosbaar.

Figuur	6.21	Dagprofiel	gasloze	all-electric	warmtepompwijk	Goes	op	25-1-2017	

Op 25-1-2017 was de gemiddelde temperatuur -1,1 ºC en een 
gevoelstemperatuur van -4,2 ºC. De minimum temperatuur was 
-4,3 ºC en de maximum temperatuur was 0,6 ºC. Het was een 
zwaar bewolkte dag waarbij er nagenoeg geen invoeding plaats-
vond van PV-systemen. Wanneer zich een strenge winter voordoet 
zal de piekbelasting mogelijk oplopen tot circa 3,5 kW, onzekere factor 
in deze is echter de “bijstook” met verwarmingselementen. Dit kan 
tot problemen leiden. Het effect van de all-electric warmtepomp 
zal het grootst zijn in de laagspanningsnetten. In met name oudere 
wijken waar zich laagspanningskabels met een geringere belast-
baarheid bevinden, kan dit tot problemen leiden indien all-electric 
warmtepompen worden toegepast. Ook zullen laagspannings- 
kabels waarop een groot aantal woningen is aangesloten, de maxi-
male belastbaarheid bereiken.

Om overbelasting van het net te voorkomen kan men kiezen uit 
diverse opties:
1.  Zorg ervoor dat zo min mogelijk warmtepompen in een wijk op 

hetzelfde moment aan staan. Oftewel minimaliseer de gelijk- 
tijdigheid van warmtepompen. Een volledig elektrische warmte- 
pomp is een groot deel van het jaar aan te sturen, afhankelijk 
van de momentane warmtevraag en de buffercapaciteit. De 
warmte in het huis en eventueel in een buffervat zorgen dat  
een volledig elektrisch systeem gestuurd kan worden door de 
mogelijkheid om terug te vallen op deze thermische massa.  
In het geval van een zeer koude winterweek/-dag is de  
thermische buffer van een all-electric woning echter snel 
uitgeput en moet de warmtepomp blijven draaien om de  
woning warm te houden. Hierdoor heeft een volledig elektrische  
woning op deze kritische momenten nagenoeg geen flexibiliteit.  
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Een hybride warmtepomp is echter zeer flexibel omdat deze ten 
allen tijde volledig te sturen is door op gas over te gaan. Hybride 
warmtepompen schakelen van nature sowieso al over op 
gasbedrijf bij lage buitentemperaturen. De flexibiliteit van 
hybride warmtepompen is dus aanzienlijk groter. Echter,  
het intelligent aansturen van meerdere warmtepompen wordt 
nu nog niet gedaan;

2.  Door de extra belasting van de warmtepomp te reduceren met 
lokale (eigen) opwek van elektriciteit met PV-panelen. Deze 
systemen moeten dan wel op elkaar worden afgestemd. Gezien de 
opbrengst van PV-panelen in de winter (wanneer de vraag naar 
warmte hoog is) een stuk minder is dan in de zomer, is dit een 
uitdaging. Ook is de tijdsperiode waarin PV-panelen elektriciteit 
leveren relatief kort (met name in de winter). Mogelijk moet er 
dan ook gebruik worden gemaakt van een buffer in de vorm van 
een accu of een boiler. Daarnaast zou een elektrische auto het 
benodigde vermogen kunnen leveren om de warmtepomp te laten 
functioneren buitenom de tijden dat de PV-installatie actief is;

3.  Een andere optie is het verzwaren van de elektriciteitsnetten. 
Voor diverse locaties in het net van Enduris zal dit onontkoom-
baar zijn. Met name in de oudere netdelen, of daar waar veel 
woningen op een kabel zijn aangesloten. Om dit soort situaties 
in de toekomst te voorkomen heeft Enduris de ontwerpricht-

lijnen van het laagspanningsnet gewijzigd. Dit betekent dat in 
geval van nieuwbouw of een renovatie netten met een hogere 
capaciteit worden aangelegd. Dit neemt niet weg dat het meren-
deel van de laagspanningsnetten is berekend op een gelijktijdig 
vermogen van circa 1 kW per woning. Hierdoor zal bij een 
toename van all-electric warmtepompen problemen ontstaan in 
bestaande wijken als optie 1 en 2 niet worden toegepast. Op termijn 
zullen er ook knelpunten in de midden- en hoogspanningsnetten 
kunnen ontstaan. Dit alles zal tot aanzienlijke investeringen en 
overlast voor de omgeving zorgen en het milieu wordt belast. 
Enduris benadrukt dan ook het belang van het toepassen van 
optie 1 en 2 om daarmee het verzwaren van de netten zoveel als 
mogelijk te voorkomen. 

Warmtenet
Een alternatief voor een individueel verwarmingssysteem is een 
warmtenet. Bij een warmtenet wordt warmte afkomstig van veelal 
een centrale bron via een stelsel van leidingen naar afnemers 
gedistribueerd. De omvang en uitvoering van warmtenetten zijn 
zeer divers. Een aantal basiskenmerken hebben zij echter allemaal 
gemeen: een energiebron, een distributienet en de afnemer(s). Dit 
concept is weergegeven in figuur 6.22 en wordt nu nader toegelicht.

Figuur 6.22 Concept van een warmtenet 
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ENERGIEBRON

Restwarmte
De energiebron kan uit diverse warmtebronnen bestaan. Een voor-
beeld hiervan is restwarmte afkomstig vanuit industriële processen. 
Belangrijke sectoren zijn onder andere raffinage, chemie, bouw- 
materialen en voeding. Binnen Zeeland zijn diverse bedrijven 
aanwezig die in aanmerking komen voor het leveren van rest-
warmte. Hierdoor hebben o.a. de Provincie en Zeeland Seaports met 
het Rijk de ‘Green Deal Zeeland’ afgesloten. De ‘Green Deal’ bestaat 
uit drie restwarmteprojecten:

•  Sloewarmte: In het Sloegebied wordt de restwarmte van de  
raffinaderij van Zeeland Refinery gebruikt door de naastgelegen 
bedrijven Martens Havenontvangstinstallatie en Covra. Om deze 
bedrijven met elkaar te verbinden is een apart bedrijf, Sloewarmte, 
opgericht.

•  Terneuzen: In Terneuzen is een nieuwe restwarmtekoppeling in 
voorbereiding. Een chemisch bedrijf in het havengebied gaat de 
restwarmte gebruiken van een biomassacentrale die op het Biopark 
Terneuzen komt. In Terneuzen is al eerder succesvolle restwarmte- 
koppeling gerealiseerd: kassen gebruiken er restwarmte van kunst- 
mestproducent Yara.

•  Pilot: De mogelijkheden voor een derde restwarmtekoppeling 
worden onderzocht. Misschien wordt het een pilot met mobiele 
warmte in de Kanaalzone.

Onlangs is er ook een restwarmtekoppeling tussen een internationaal 
aardappel verwerkend bedrijf en een uienhandelaar gerealiseerd. 
Er zijn in Zeeland echter nog meer bedrijven aanwezig die rest-
warmte zouden kunnen leveren. Deze locaties zijn o.a. te vinden 
via de Nationale Energieatlas (figuur 6.23).
In figuur 6.26 is het aardgasverbuik via de regionale gasnetten van 
Enduris weergeven naar sector (in mln. m³). De industrie heeft 
hierin een aandeel van ongeveer 25%. Het totale gasverbruik 
binnen de provincie (figuur 6.24) en daarmee de potentie voor rest-
warmte is vele malen hoger. Dit gas wordt geleverd via de netten 
van Zebra Gasnetwerk B.V. en Gasunie Transport Services B.V. 

Figuur 6.23 Potentiele restwarmtebronnen (Bron: Nationale 
Energieatlas) 

Figuur 6.24 Gasverbruik binnen het net van Enduris (mln. m³) 
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Geothermie
Geothermie, ook vaak aardwarmte genoemd, maakt gebruik van 
warmte uit de grond. Daarvoor wordt in de grond geboord, waaruit 
water met hoge temperatuur wordt opgepompt. Voor de winning 
van aardwarmte moet in Nederland flink diep in de bodem worden 
geboord. In opdracht van de provincie Zeeland is in 2011 een 
onderzoek naar mogelijkheden voor geothermie uitgevoerd. Een 
belangrijke voorwaarde voor de toepassing van geothermie is dat 
voldoende water van voldoende hoge temperatuur naar boven kan 
worden gepompt. Dit betekent dat het water in de ondergrond snel 
genoeg naar de bron moet kunnen stromen. Uit het onderzoek 
blijkt dat winning van aardwarmte op kilometers diep in Zeeland 
mogelijk is ten noorden van de Oosterschelde. Hier zit een steen-
laag uit het carboon (de 'kolenlaag'), op een diepte van 1.500 tot 
2.000 meter. Ook deze laag is voor een deel ongeschikt, maar met 
name het bovenste deel van deze laag heeft potentie. In het zuiden 
van Zeeland ontbreekt ook deze laag; geothermie is hier niet mogelijk. 
Beperkende factor in het zuidelijke deel van Zeeland is dus niet te 
temperatuur (die is voldoende hoog), maar de afwezigheid van water 
(geen of slechte porositeit) en de permeabiliteit (doorstroom- 
vermogen). De ontwikkelingen rondom geothermie hebben echter 
niet stil gestaan. Het uitvoeren van vervolgonderzoek naar bijvoor-
beeld ultra-diepe geothermie is dan wellicht ook een optie.

Omgevingswarmte
Oppervlaktewater en afvalwater zijn twee warmtebronnen die steeds 
vaker worden gebruikt voor warmtenetten. Met warmtewisselaars 
wordt de warmte uit het water gehaald zodat het op lage temperatuur 
gebruikt kan worden om je huis mee te verwarmen. Oppervlakte-
water komt uit waterlopen en plassen, dit noemen we ook wel 
aquathermie. Afvalwater komt meestal uit badkamers of uit het 
riool. Warmte uit het rioolwater gebruiken noemen we ook wel 
riothermie en wordt momenteel in Goes toegepast bij de bouw van 
appartementen aan het Hollandiaplein.

Overig
Naast bovenstaande energiebronnen kan men ook denken aan 
warmte afkomstig van WKK-installaties en biomassacentrales. In 
biomassacentrales wordt biomassa, meestal in de vorm van hout- 
snippers, verbrand om warmte te produceren voor het warmtenet. 
Ook kunnen bijvoorbeeld zonneparken en windparken worden 
gebruikt om ‘overtollige’ energie in warmte op te slaan en via een 
warmtenet aan afnemers te leveren.

Via het distributienet wordt warmte over soms vele kilometers van 
de energiebron naar verbruiker geleid. Het transport gebeurt meestal 
via voorgeïsoleerde pijpleidingen. De warmtevraag fluctueert over 
de tijd en het is dan ook niet altijd mogelijk om het warmteaanbod 
vanuit de primaire warmtebron te laten aansluiten bij de warmte-
vraag. Om het verschil in vraag en aanbod te overbruggen worden 
er (met name in grote netten) hulpstookcentrales of –ketels 
geplaatst. Deze dienen soms tevens als back-up, indien er onder-
houd wordt gepleegd of problemen zijn met de hoofdbron
Normaal gesproken wordt water gebruikt als drager vanwege zijn 
grote specifieke warmtecapaciteit. Via de aanvoer wordt warm 
water naar de gebruikers geleid. Daar wordt de warmte al dan niet 
gescheiden door een warmtewisselaar aan het water onttrokken. 
Via de retourleiding loopt het afgekoelde water terug naar de warmte- 
producent en wordt het opnieuw verwarmd. Een warmtenet is dus 
een gesloten kringloop.

De temperatuur van het te distribueren water verschilt per type 
warmtenet en stelt dan ook andere eisen aan het netwerk. De wens 
om duurzame warmtebronnen, zoals stedelijke restwarmte, geo- 
en zonthermie, te gebruiken voor de warmtevoorziening stimuleert 
verdere verlaging van de temperatuur in het warmtenet. De ontwik-
keling naar een net met meerdere verspreide bronnen wordt ook 
wel aangeduid als vierde generatie. Naast deze ontwikkeling valt 
binnen vierde generatie warmtenetten ook de verduurzaming van 
de bestaande warmtebronnen. Dit is weergegeven in figuur 6.25.

Figuur 6.25 Ontwikkeling warmtenetten in vier generaties (Bron: SP 
Technical Research Institute of Sweden, 2015; Lund et al., 2014)
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Het warme water afkomstig uit de energiebron kan tijdelijk worden 
opgeslagen in zogenaamde opslagsystemen. Dit kan zowel een 
open systeem als een gesloten systeem betreffen (figuur 6.26).

Figuur 6.26 Verschillende typen opslagsystemen

opslagsysteem

•  lage temperatuur opslag (LTO)
•  midden temperatuur opslag (MTO)
•  hoge temperatuur opslag (HTO)

gesloten systemen

open systemen

bodemwarmte-
wisselaars

koude-/warmteopslag

recirculatiessystemen

lage temperatuur 
opslag (LTO)

Een open systeem is een bodemenergiesysteem dat gebruik 
maakt van de warmte of koude die van nature aanwezig is in de 
bodem en het grondwater. Bij deze bodemenergiesystemen 
worden onttrekkings- en infiltratiebronnen gemaakt. Het grond-
water pompt men vervolgens eerst uit de bron of aquifer omhoog. 
En vervolgens wordt het grondwater na gebruik voor verwarming 
en of verkoeling weer terug in de bodem gebracht (geïnjecteerd/
geretourneerd). Een vorm van een opensysteem is een warmte- 
koude opslag (WKO) installatie (figuur 6.27). Hierbij wordt grond-

water in de dieper liggende bodem benut als energiebuffer. 
Onderdeel van een WKO-installatie is een warmtewisselaar 
waarmee in de winter koud water in de koude bron geïnjecteerd 
wordt en ’s zomers het opgewarmde water in een warme bron. In 
de zomer kan een gebouw gekoeld worden door het koude water 
op te pompen. ’s Winters wordt een gebouw verwarmd door het 
warme water op te pompen. Mogelijk dient te worden bij verwarmd 
met bijvoorbeeld een warmtepomp. Een ander vorm van een open 
systeem is een recirculatiesysteem.

Figuur 6.27 Principe van een open WKO-systeem
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Een gesloten systeem bestaat uit in de bodem aangebrachte 
warmtewisselaars waarmee energie aan de bodem kan worden 
onttrokken of kan worden toegevoerd. Gesloten systemen worden 
meestal gebruikt in combinatie met warmtepompen. Het bodem-
warmtewisselaarsysteem is aangesloten op de verdamper van de 
warmtepomp en onttrekt warmte aan de bodem. Door deze warmte- 
onttrekking daalt de bodem in temperatuur. In de zomer kan van 
deze lage temperatuur gebruik gemaakt worden voor koeling. Ook 
kan de condensorwarmte van de warmtepomp aan de bodem 

worden afgevoerd. Er vindt geen gescheiden opslag van koude en 
warmte plaats, de bodem wordt dus “gemengd” met koude en 
warmte. Zomers thermische energie opslaan in de bodem heeft bij 
kleine (woonhuis) systemen vaak geen zin, de grondwater- 
stroming heeft het mogelijk al afgevoerd voor dat het weer gebruikt 
kan worden. Op korte termijn de opgeslagen warmte weer 
gebruiken voor tapwater bereiding heeft wel nut. In figuur 6.28 is 
een gesloten systeem met warmtewisselaar weergegeven.

Figuur 6.28 Principe van een gesloten systeem met warmtewisselaar

In hoofdstuk 2 is het potentieel van open en gesloten systemen in 
Zeeland beschreven. Hieruit bleek dat de geschiktheid van de 
Zeeuwse bodem voor open systemen varieert van niet geschikt 
(Zeeuws-Vlaanderen), naar matig geschikt in de Bevelanden, tot 
goed geschikt in het noordelijk deel van Zeeland. Gesloten 
systemen zijn in heel Zeeland geschikt, waarbij het noorden van 
Zeeland zeer geschikt is en het midden en zuiden geschikt zijn. In 
Zeeuws Vlaanderen is de beschikbare bodemlaag dunner dan 
elders in Zeeland. Dit betekent dat een systeem in aan het maai-
veld iets meer ruimte nodig heeft, maar financieel een vergelijkbare 
investering vraagt omdat er minder diep geboord wordt.

natuurlijke 
grondwater 
temperatuur 
11°C

4°C - 20°C

10
0 

m
et

er



Hoofdstuk 6  Capaciteit      195

AFNEMERS

Zowel de industrie, utiliteit en woningen kunnen gebruik maken 
van warmte geleverd door het warmtenet. De vierde generatie 
warmtenetten maken gebruik van lage temperatuur warmte. Zowel 
warmtebronnen als het netwerk zijn redelijk flexibel ten aanzien 
van de bedrijfstemperatuur. De bottleneck in de transitie naar lage 
temperatuur warmte zit aan de kant van de afnemers. Dit is met 
name van toepassing bij bestaande bouw. Het garanderen van 
voldoende warmte voor verwarming en veilig tapwater, maakt dat 
eerst hier maatregelen moeten worden getroffen. Deze maat- 
regelen vragen verregaande na-isolatie (naar label A+) en vaak 
aanpassing van het verwarmingssysteem in de woning. De kosten 
voor deze aanpassingen hangen af van de bestaande woningsituatie 
en het type woning. Voor appartementen en tussenwoningen 
bedragen de investeringen tussen de 5000 en 19000 euro. Ook de 
aanleg van het distributienet bij bestaande bouw zorgt voor uit- 
dagingen in de ruimtelijke ordening. Bij nieuwbouw kan hier al  
rekening mee worden gehouden. Dit geldt ook voor de het ontwerp 
van het verwarmingssysteem van de afnemer. Hierdoor zijn de 
kosten aanzienlijk lager dan bij bestaande bouw.

Enduris voorziet momenteel kansen voor warmtenetten tussen 
bedrijven onderling zoals die binnen de Green Deal Zeeland worden 
onderzocht. Het potentieel van warmtenetten binnen de gebouwde 
omgeving wordt echter als laag beoordeeld. Dit heeft meerdere 
oorzaken waaronder de lage bebouwingsdichtheid en op basis van 
de huidige inzichten, de geringe geschiktheid van de bodem in 
Zeeland voor geothermie. Daarnaast vraagt de aanleg van een 
warmtenet in de bestaande bouw om aanpassingen aan o.a. de 
verwarmingssystemen en isolatiewaarden van gebouwen. Het creëren 
van voldoende draagvlak en eensgezindheid tussen bewoners is 
een behoorlijke uitdaging en dat geldt ook voor het aanleggen van 
een warmte distributienet tussen de al bestaande infrastructuren. 
De keuze voor (hybride) warmtepompsystemen ligt dan ook meer 
voor hand.
Bij nieuwbouw zijn diverse duurzame alternatieven mogelijk zoals 
de eerder genoemde warmtepompsystemen in combinatie met 
opslagsystemen zoals een gesloten systeem met warmtewisselaar 
(figuur 6.28). Ook kan men denken aan warmtepompboilers die 
met behulp van zonnepanelen worden voorzien van duurzame 
elektriciteit. Enduris schat dan ook het potentieel voor warmte-
netten in nieuwbouwsituaties als laag in. 

6.3.3 Vervoer
De transitie naar een betrouwbare, betaalbare en duurzame vervoer- 
sector vraagt om zowel besparing als om andere voertuigen en 
andere energiedragers. Besparing door zuiniger gedrag, slimmere 
organisatie en technische verbeteringen vormen de basis voor de 

verduurzaming van vervoer. De diversiteit aan vervoersvormen 
vraagt daarnaast om verschillende additionele verduurzamings-
routes. Voor personenauto’s is de omschakeling op elektrische 
aandrijflijnen al ingezet. Dit betreffen zowel batterijvoertuigen op 
elektriciteit als voertuigen met een waterstof-brandstofcel. Voor 
zwaarder langeafstandsvervoer over de weg, over water en door de 
lucht zullen waarschijnlijk bestaande brandstoffen worden 
vervangen door waterstof, biobrandstoffen en (bio)LNG. 
Elektrisch vervoer (EV) vormt een belangrijk deel van de oplossing 
van grote maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, 
luchtkwaliteit en de eindigheid van fossiele brandstoffen. Ook is 
het EV een onderdeel van een meer fundamentele transitie, waarbij 
het als een onderdeel moet worden gezien van de bredere trends 
als car-sharing, connectivity, autonoom rijden en de transitie naar 
een duurzaam energiesysteem.

Momenteel bestaan er verschillende typen elektrische auto’s:
•  Batterij Elektrisch Voertuig (BEV): Bij een BEV ontbreekt een 

brandstofmotor volledig en gebeurt alle aandrijving via een of 
meerdere elektromotoren. De enige vorm van energieopslag in 
een BEV is de accu.

•  Elektrisch Range Extender Voertuig (EREV): Bij een EREV vindt 
aandrijving in principe altijd elektrisch plaats. Er is echter ook 
een brandstofmotor aanwezig in de vorm van een range 
extender. Deze brandstofmotor is in principe alleen aanwezig 
om het bereik van de auto te vergroten als de accu leeg is. Bij een 
EREV wordt de brandstofmotor gebruikt om de accu op te laden. 

•  Plug-in Hybride Elektrisch Voertuig (PHEV): In een PHEV wordt 
een brandstofmotor gecombineerd met een of meer elektrische 
motoren. Ook is een accu aanwezig om energie in op te slaan. 
Een PHEV kan gemiddeld tussen 30 en 70 kilometer elektrisch 
afleggen. Zodra de accu leeg is neemt een brandstofmotor de 
aandrijving over. Bij alle huidige PHEV's kan de brandstofmotor 
ook bijspringen als de accu nog niet leeg is. 

•  Hybride Elektrisch Voertuig (HEV): Volledig Hybride auto's 
kunnen zowel op de elektromotor als op de verbrandingsmotor 
rijden. Tijdens het rijden kan van de een naar de ander worden 
geschakeld. De verbrandingsmotor is nog steeds direct aan de 
wielen gekoppeld maar parallel erop staat een serie-elektro-
motor die ook als generator werkt. Bij de half hybride helpt de 
elektromotor de brandstofmotor voor bepaalde taken.

•  Fuel-Cell Elektrisch Voertuig (FCEV): Bij een FCEV is de aandrijving, 
net als bij een BEV, volledig elektrisch. Net als bij een BEV 
ontbreekt de brandstofmotor en is er een accu in de auto 
aanwezig. De accu dient hier echter alleen als kleine opslag-
buffer. De energieopslag is in de vorm van gecomprimeerde 
waterstof. Waterstof wordt onder hoge druk in een tank op- 
geslagen en in een brandstofcel omgezet in elektrische energie. 
De energie wordt vervolgens gebruikt om de elektromotoren 
aan te drijven.
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Het aandeel van de EV is nu nog marginaal: 114.000 EV’s op een 
totaal van afgerond 8 miljoen auto’s in Nederland, waarvan slechts 
15.000 geheel elektrisch. 

Om het aantal elektrische auto’s toe te laten nemen worden er 
diverse maatregelen genomen door de overheid. Zo komt het 
kabinet de particuliere bezitter van een volledig elektrisch voertuig 
op dit moment financieel fors tegemoet met een volledige vrijstelling 
van de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen (BPM) en 
motorrijtuigenbelasting (MRB) tot en met 2020. Zakelijke rijders in 
dit type auto hebben tot en met 2020 een bijtelling van vier procent. 
Het Formule E-team (FET), een samenwerkingsverband van 
bedrijven, kennisinstellingen en lokale overheden, heeft een actie-
plan opgesteld met daarin het verzoek aan het kabinet om het 
invoeren van een aanschafsubsidie voor nieuwe elektrische auto’s 
en oplaadtegoed voor tweedehands voertuigen te onderzoeken.

In het Regeerakkoord Rutte III is het volgende op het gebied van 
vervoer vermeld: “Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe 
auto’s emissieloos zijn. Uitfasering van de fiscale stimulering van 
emissieloze auto’s wordt in lijn gebracht met deze ambitie’.

In de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 worden o.a. de 
volgende ambities genoemd: 
•  Voor 2020 is de ambitie dat 10% van de nieuw verkochte personen- 

auto’s een elektrische aandrijflijn en stekker heeft.
•  Dat in 2020 75.000 particulieren elektrisch aangedreven auto’s 

rijden, waarvan 50.000 tweedehands auto’s en 25.000 nieuwe 
voertuigen.

•  Dat in 2025 50% van de nieuw verkochte auto’s voorzien is van 
een elektrische aandrijflijn en stekker én dat minimaal 30% 
daarvan – oftewel 15% – volledig elektrisch is.

De gestelde doelstellingen van 200.000 EV’s in 2020 en 1,5 miljoen 
EV’s in 2030 zijn dan ook best ambitieus te noemen. Om de doel-
stellingen te bereiken zal al snel in het volgende decennium een 
kantelpunt moeten worden bereikt waarbij de volledig elektrische 
EV net zo duur, en vervolgens goedkoper zal moeten worden als 
een benzine- of dieselauto. Er moet passend fiscaal beleid komen 
evenals verdere aanscherping van de emissienormen. Technische 
problemen moeten worden geminimaliseerd, met name rondom 
de batterij. Ze zijn nog te duur, de capaciteit is te laag en het laden 
duurt te lang. Daarnaast is de levensduur van de batterijen nog te 
laag, is het gewicht te hoog en zijn de prestaties veel minder bij 
lagere temperaturen. De ontwikkelingen gaan echter sneller dan 
voor mogelijk werd gehouden. Dit wordt mede gedreven doordat 
de autofabrikanten momenteel op grote schaal inzetten op  
elektrisch rijden. 

Een belangrijke voorwaarde om elektrisch vervoer tot een succes 
te brengen is het beschikken over goede laadinfrastructuur. Laden 

moet in de nabije omgeving (of thuis) kunnen, betaalbaar zijn en 
het liefst met een zo hoog mogelijke laadsnelheid. Wie thuis kan 
laden zal dit over het algemeen ook thuis doen omdat het welis-
waar langzaam verloopt, maar de prijs per KWh erg laag is. Echter, 
een deel van de consumenten is afhankelijk van het laden in de 
openbare ruimte. Er zullen dan ook voldoende openbare laadpalen 
in de straat/buurt aanwezig moeten zijn. Op de lange termijn, 
wanneer snelladen ook echt de mogelijkheid geeft om binnen een 
kwartier een lege batterij geheel vol te laden, zal deze groep meer 
gaan laden bij een snellaadstation. 

Door het laden van elektrische auto’s zal het elektriciteitsnet 
zwaarder worden belast. De BEV zal de grootste impact hebben op 
het net gevolgd door de PHEV. De FCEV kan niet worden geladen 
via het elektriciteitsnet. Wel kan deze net als de BEV, aan het net 
worden gekoppeld om energie te leveren in plaatst van te 
onttrekken. Hiermee zou het elektriciteitsnet juist kunnen worden 
ondersteund.
Om een inschatting te kunnen maken van de extra belasting t.g.v. 
EV’s kan men gebruik maken van de volgende variabelen:
• Aantal EV’s in Zeeland;
• Locatie/concentratie van EV’s;
• Type EV, laadvermogen en karakteristiek;
• Aantal laadfaciliteiten;
• Locatie/concentratie laadfaciliteiten;
• Rijgedrag EV’s;
• Type laadfaciliteit, laadvermogen en karakteristiek;
• Laadgedrag EV-eigenaren.

Een aantal van de bovenstaande aspecten zal nu nader worden 
toegelicht.

In tabel 6.3 is de samenstelling van het wagenpark in Zeeland in 
2017 weergeven. 
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PROVINCIE ZEELAND

Personenauto's Aantal 193.000

Totaal elektrische auto's Aantal 1.153

Aandeel elektrische auto's t.o.v. totaal aantal personenauto's Percentage 0,6

ICE + Hybride personenauto's Aantal 191.847

BEV personenauto's Aantal 181

E-REV & PHEV personenauto's Aantal 972

FCEV personenauto's Aantal 0

Tabel 6.3 Wagenpark 2017

Hieruit blijkt dat er in Zeeland momenteel 1153 EV’s rond rijden 
waarvan er 181 geheel elektrisch zijn. Om een prognose te maken 
van het aantal EV’s in het jaar 2027 is een uitgebreide studie uit- 
gevoerd. Diverse onderzoeken van o.a. de ING, Rabobank, CE Delft, 
Movaris, Ecofys en het Ministerie van Economische Zaken zijn 

verwerkt in een scenario-analyse voor Zeeland. Hierbij zijn een 
drietal scenario’s uitgewerkt met verschillende groeisnelheden van 
het marktaandeel van de elektrische auto. In figuur 6.29 is de 
ontwikkeling van de BEV en PHEV in procenten van het totaal 
aantal auto’s in Zeeland weergegeven (midden scenario).

Figuur 6.29 Percentage BEV- en E-REV- & PHEV-auto’s in Zeeland (midden scenario)
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Te zien is dat het aantal richting 2024 flink stijgt. Dit heeft te maken 
met de verwachting dat rond 2024 het omslagpunt wordt bereikt 
waarbij EV’s even duur zullen zijn, en vervolgens zelfs goedkoper 
dan conventionele benzine of diesel auto’s, kijkende naar de Total 
Cost of Ownership.

Per groei scenario is de samenstelling van het wagenpark bepaald 
voor het jaar 2027. Dit is weergegeven in tabel 6.4.

Tabel 6.4 Wagenpark 2027

ZEELAND 2027 SCENARIO 1 2027 SCENARIO 2 2027 SCENARIO 3

Aantal ICE + Hybride personenauto's 167.532 172.143 174.909

Aantal BEV auto's 22.738 17.811 12.950

Aantal E-REV & PHEV auto's 2.150 2.689 4.749

Aantal FCEV 580 357 391

MAXIMAAL VERMOGEN NU

Thuisladen of werkladen AC 3,4 - 11 kW

Publiek laden AC Meestal 11 kW tot 22 kW

Snelladen DC 44 kW tot 120 kW

Voor het opladen van elektrische auto’s kunnen er op dit moment 
grofweg drie typen laadpunten worden onderscheiden met bij- 
behorende laadvermogens:

De komende jaren wordt het snelladen steeds sneller. Fastned 
kondigde dit jaar aan zijn laadinfrastructuur geschikt te hebben 
gemaakt om de ontwikkeling naar 150 kW te ondersteunen. Dat 
het nog sneller kan, bewijst het Europese project Ultra-E20 waarbij 
komende 2 jaar een netwerk van 25 snelladers met een vermogen 
tot 350 kW wordt gebouwd in Nederland, België, Duitsland en 
Oosterrijk. De ontwikkeling van de behoefte naar hogere oplaad-
vermogens loopt redelijk gelijk met de ontwikkeling naar grotere 
batterijen, immers een grotere batterij vraagt een groter oplaad- 
vermogen bij een gelijkblijvende oplaadtijd. Snelladen gebeurt op 
een hoog vermogen. Hiervoor is een zware aansluiting op het elek-
triciteitsnet nodig. Vanwege de gevraagde capaciteit en kosten 
hiervan is clustering van snelladers op strategische locaties 
binnen het elektriciteitsnet een logische ontwikkeling. Echter zijn 

er ook al ontwikkelingen waarbij er energieopslagsystemen bij 
(snel)laadstations worden geplaatst. Hierbij fungeren de batterijen 
als buffer tussen het elektriciteitsnet en de ladende voertuigen 
waardoor de belasting van het elektriciteitsnet wordt beperkt. 

Het aantal laadpunten in Zeeland in het jaar 2017 en het verwachte 
aantal in 2027 is weergegeven in tabel 6.5. Hierbij wordt de volgende 
definitie van een laadpunt gehanteerd: een fysieke stekkeraansluiting 
op de laadpaal (‘stopcontact’), waaraan een e-rijder een elektrisch 
voertuig kan opladen door deze aan te sluiten met een oplaadkabel.

Tabel 6.5 Verwachte ontwikkeling aantal laadpunten in Zeeland

JAAR 2017 2027

Oplaadpunten publiek 161 7500

Semi publiek 250 7600

Snellaad 22 120

Privaat 657 11685

Totaal 1090 26905
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Naast het aantal en type elektrische auto’s en laadpunten wordt de 
piekbelasting van een elektrische auto ook bepaald door de hoeveel- 
heid bij te laden energie, de tijdsduur van het laden en de gelijktijdig- 
heid. De gemiddelde bij te laden energie kan als volgt worden 
bepaald: gemiddeld rijdt een auto 13.500 km per jaar. Omgerekend 
betekent dit circa 2700 kWh per jaar en circa 10 kWh per dag rekening 
houdend met weekendgebruik. De snelheid waarmee de benodigde 
vraag (10 kWh) wordt geladen bepaald het piek-laadvermogen. 
Wanneer er bij een privaat laadpunt wordt geladen met 16 A en 230 V, 
zal de accu in 3 uur opgeladen zijn bij een laadvermogen van 3,7 kW. 
Wanneer de laadtijd echter wordt uitgesmeerd over 8 uur bedraagt 
het laadvermogen ‘slechts’ 1,25 kW. Een lege accu kan met 44 kWh 
worden gevuld bij een laadtijd van 12 uur bij 3,7 kW. Hiermee kan 
zo een 200 kilometer worden gereden.

Het (starten met) laden van meerdere elektrische auto’s op hetzelfde 
tijdstip wordt aangeduid met de term gelijktijdigheid en heeft 
invloed op de hoogte van de (piek)belasting van het net. Zo kan de 
belasting van het net toenemen wanneer veel mensen de auto op 
vol vermogen gaan laden op de al bestaande piekuren (17.00 - 
22.00 uur) van een huishouden. Echter ook op het tijdstip dat 
werknemers arriveren op het werk (7.00 - 10.00) en de auto direct 
op vol vermogen gaan laden, kan er een piekbelasting ontstaan. 

Op basis van de bovenstaande variabelen kan een inschatting 
worden gemaakt van de extra (piek)belasting door de elektrische 
auto in het jaar 2027. Door het variëren van het aantal elektrische 
auto’s en de laadduur, kan de belasting worden geprognosticeerd.  

Situatie 1: Laden verdeeld over 24 uur 
In de eerste situatie wordt ervan uitgaan dat het laden van alle 
elektrische auto’s wordt verdeeld over de gehele dag en nacht. Dit 
resulteert in een gelijkmatige belasting. In de onderstaande tabel 
is de belasting voor het gemiddelde groei scenario bepaald en 
komt uit op 8,2 MW.

Tabel 6.6 

AANTAL E-AUTO'S VERBRUIK PER 
DAG (KWH)

TOTAAL (MWH) TOTAAL MW 
(24 UUR)

17811 (BEV) 10 178 7,4

2689 (PHEV) 7,5 20 0,8

Totaal 198 8,2
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In figuur 6.30 is de belasting voor de drie groeiscenario’s weer- 
gegeven inclusief de daarbij optredende continue belasting.

Figuur	6.30	Belastingsprofiel	per	groeiscenario	verdeeld	over	24	uur
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Situatie 2: Variabele laadtijdtippen  
Uitgaande van een meer realistische situatie waarbij het laden nog 
niet geheel slim verloopt, zal de belasting sterk gerelateerd zijn aan 
de aankomsttijden bij een laadpunt. Met name zal de belasting- 
(piek) optreden in de ochtend en in de avond. Dit blijkt uit diverse 
praktijkonderzoeken. De belastingsprofielen voor de drie verschil-
lende scenario’s zijn in figuur 6.31 weergegeven. 

Scenario 1: 243 MWh

Scenario 2: 198 MWh

Scenario 3: 165 MWh
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Figuur	6.31	Belastingsprofiel	per	groeiscenario	met	ochtend	en	avondpiek
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Hieruit blijkt dat de maximale belasting in het gemiddelde scenario 
16 MW bedraagt.

Wanneer de 16 MW wordt verdeeld over verschillende hoofd- 
verdeelstations op basis van het aantal klanten, levert dit de 
volgende resultaten op:

Hoofdverdeelstation  MW
HVS Oosterland  0,4
HVS Zierikzee  1,4
HVS Sint Maartensdijk  1,0
HVS Vlissingen  2,0
HVS Middelburg AB  1,9
HVS Middelburg C  1,1
HVS Borssele A  0,2
HCS Rilland A  0,3
HVS Kruiningen  0,6

HVS Willem Annapolder  0,1
HVS Goed de Poel A  1,2
HVS Goes de Poel B  0,5
HVS Goes Evertsenstraat  1,5
HVS Oostburg  1,5
HVS Terneuzen Zuid  1,2
HVS Westdorpe A  0,1
HVS Sas van Gent A  0,2
HVS Cambron  1,2
Totaal   16
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Hieruit blijkt dat de maximale toename van de belasting per hoofd-
verdeelstation zo een 2 MW bedraagt. De impact op het transport 
kan dan ook als gering worden geclassificeerd.

In de middenspanningsnetten zal het effect van de piekbelasting 
van de elektrische auto voor het jaar 2027 gering zijn. Dit heeft o.a. 
te maken met het feit dat het MS-net ringvormig is ontworpen met 
een enkelvoudige storingsreserve. Hierdoor wordt een streng 
maximaal 50% belast waardoor er extra capaciteit aanwezig is. 
Wanneer deze ruimte echter wordt benut, betekent dit dat tijdens 
een storing (meer) aangeslotenen over een langere periode 
getroffen zullen worden. Er bestaan echter ook uitlopers in het 
MS-net. Hiervoor is geen storingsreserve aanwezig. 

Ervan uitgaande dat in 2027 zo een 10% van de auto’s een elek- 
trische auto is, kan een inschatting worden gemaakt van de extra 
belasting van de MS/LS-transformator. Bij een aantal van 150 
klanten per station, waarvan 85% een auto heeft, betekent dit dat 
er 12 elektrische auto’s op het station worden aangesloten. Dit 
leidt tot een extra belasting variërend van circa 15 kW tot 90 kW.  
Dit is zo 6% tot 38% van het gemiddeld beschikbaar transformator-
vermogen. Momenteel worden de transformatoren gemiddeld 
genomen voor minder dan 50% belast. Er worden dan ook weinig 
capaciteitsknelpunten voorzien. Natuurlijk kan het aantal elektrische 
auto’s per station flink variëren. Denk aan concentratiegebieden 
zoals kantoren en parkeerplaatsen. Dit kan incidenteel tot problemen 
leiden. Overall gezien wordt de impact echter tot het jaar 2027 als 
gering bestempeld.

Het effect van de elektrische auto zal het meest merkbaar zijn in de 
laagspanningsnetten. De LS-netten hebben een radiale structuur 
en dus geen storingsreserve. In met name oudere wijken waar zich 
laagspanningskabels met een geringere belastbaarheid bevinden, 
zal dit tot problemen leiden. Ook zullen laagspanningskabels 
waarop een groot aantal woningen is aangesloten, de maximale 
belastbaarheid bereiken. Een voorbeeldberekening kan hier inzicht 
in verschaffen. Stel dat op een 25 Cu hoofdkabel (max. 50 kW)  
45 huizen zijn aangesloten met een standaardbelasting van 1 kW 
per woning. In 2027 zullen er ongeveer 4 elektrische auto’s op de 
LS-kabel gaan laden. De kabel wordt in dat geval dus overbelast. 
Door slim te laden kunnen investeringen in het net worden uitgesteld 
of voorkomen.

Om overbelasting te voorkomen kan men kiezen uit diverse opties:  
1. het regelen van het laadtijdstippen en locaties;
2. het regelen van de laadsnelheiden en daarmee het vermogen;
3.  lokale opwekking van elektriciteit waarmee de EV wordt geladen 

en/of het onttrekken van elektriciteit uit de EV;
4. het verzwaren van de elektriciteitsnetten.

De eerste drie opties betreffen het slim laden van elektrische 
auto’s. In veel gevallen is het niet nodig dat elektrische auto’s direct 
met vol vermogen worden opgeladen wanneer ze worden aan- 
gesloten op de lader. Door de accu’s gestuurd op te laden wordt de 
vraag afgestemd op de netcapaciteit en eventueel op het aanbod 
van duurzame energie zoals opgewekt door bijvoorbeeld zonne- 
panelen. Ook kunnen elektrische auto’s juist worden ingezet om 
fluctuaties in de vraag en aanbod van elektriciteit op te vangen. Dit 
wordt ook wel Vehicle-to-Grid) (V2G) genoemd. V2G-technologie 
maakt het mogelijk dat de batterij van een elektrisch voertuig 
(tijdelijk) als buffercapaciteit in het netwerk kan functioneren en zo 
(lokale) piekbelastingen in het netwerk kan opvangen. Deze buffer-
capaciteit kan enerzijds aangewend worden om stroom naar 
andere voertuigen te sturen (in het lokale netwerk) die eerder  
opgeladen moeten zijn; anderzijds kan deze buffercapaciteit benut 
worden om een overschot aan energie op te slaan als er meer 
energie wordt opgewekt dan wordt gevraagd (zon overdag, wind  
’s nachts) en deze op een later moment wordt terug geleverd. 
Hiermee kunnen onnodige maatschappelijk kosten in de elektrici-
teitsnetten worden uitgesteld en/of voorkomen.
De laatste optie betreft het verzwaren van de elektriciteitsnetten. 
De eerste knelpunten zullen ontstaan in de LS-netten. Bij een 
verder toename van het aantal elektrische auto’s na 2027 kunnen 
echter ook knelpunten in de midden- en hoogspanningsnetten 
ontstaan wanneer niet slim wordt geladen. Het verzwaren van de 
netten leidt dan tot aanzienlijke investeringen, overlast voor de 
omgeving en het milieu wordt ‘onnodig’ belast. 

Voertuigen op aardgas
Tegenwoordig kan aardgas ook als brandstof in voertuigen 
gebruikt worden. Ten opzichte van benzine, diesel en LPG is 
aardgas meer duurzaam en is daarmee de schoonste fossiele 
energiebron. Dit geldt zeker voor groen- en biogas. In Zeeland 
rijden ook diverse personenauto’s, bedrijfsauto’s en bussen op 
aardgas. In figuur tabel 6.7 zijn de aantallen per categorie weer- 
gegeven. Het aantal personenauto’s neemt toe, terwijl het aantal 
bedrijfsauto’s afneemt. Het aantal bussen dat op aardgas in 
Zeeland rondrijdt, is de afgelopen jaren constant gebleven. 

Tabel 6.7 Aantal voertuigen op aardgas in Zeeland 
(Bron: Klimaatmonitor)

2014 2015 2016 2017

Personenauto's op aardgas (CNG) 43 64 50 83

Bedrijfsauto's op aardgas (CNG) 30 32 20 20

Bussen op aardgas (CNG) 15 15 15 15
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Via de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen 
(Vamil) en Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt het 
rijden in bedrijfsauto’s op waterstof, elektriciteit en aardgas  
gestimuleerd door de overheid. De bijtellingsregeling voor auto’s 
op aardgas is echter wel minder aantrekkelijk dan voor volledige 
elektrisch aangedreven auto’s. De groeisnelheid en het aantal  
op aardgas aangedreven voertuigen wordt dan ook als gering  
ingeschat voor de zichtperiode van het KCD.

6.3.4 Piekbelasting en flexibiliteit
In de vorige paragrafen zijn de individuele ontwikkelingen 
beschreven die met name voortkomen uit het verduurzamen van 
de maatschappij. 
De opwek van elektriciteit vindt hierdoor steeds meer decentraal 
plaats met behulp van o.a. windturbines en zonne-energiesystemen. 
Ook het verbruik van elektriciteit verandert door o.a. de opkomst 
van de elektrische auto en verwarmingssystemen met behulp van 
elektrische warmtepompen. Een gevolg van deze ontwikkelingen  
is dat het elektriciteitsnet anders wordt belast. Zo treedt er twee- 
richtingsverkeer van het elektrisch vermogen op als gevolg van het 
decentraal opwekken. Ook neemt het verbruik als gevolg van het 
elektrificeren toe. De vraag is nu wat is de gezamenlijke impact  
van deze ontwikkelingen op het elektriciteitsnet, afgezien van de  
implementatiesnelheid van de ontwikkelingen? Dit kan o.a. worden 
bepaald door de som van de individuele (maximale) belastingen uit 
te zetten in de tijd en de gelijktijdigheid te bepalen. In figuur 6.32 is 
het dagprofiel van een PV-systeem, een elektrische auto en een 
all-electric warmtepomp weergegeven. 
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Verschillende omstandigheden hebben invloed op de hoogte van 
de belasting en de gelijktijdigheid waaronder het weer, het seizoen 
en het gedrag van verbruikers. Om dit te verduidelijken worden 
twee situaties beschreven waarbij de impact op het elektriciteits- 
net maximaal is.

Situatie 1: Zomerse dag
Bovenin figuur 6.32 is het dagprofiel van een PV-systeem afgebeeld 
waarbij de maximale productie, ofwel teruglevering aan het net,  
(in dit geval 4 kW) rond 13.00 uur plaatsvindt. Bewoners zijn dan 
meestal niet thuis en zullen hun elektrische auto elders opladen 
en/ of ervoor kiezen om s’avonds bij thuiskomst te gaan laden. 
Wanneer s’avonds bij thuiskomst met bijvoorbeeld 3,7 kW wordt 
geladen wordt dit niet gecompenseerd door de opwek van het 
PV-systeem. Onderin figuur 6.32 is het dagprofiel van een all-electric 
warmtepomp weergegeven. Het verbruik van deze warmtepomp is 
op deze zomerse dag zeer gering.

In deze situatie zal dus het volledige vermogen (4 kW) van de PV- 
installatie minus het regulier verbruik van de woning rond de middag 
terug worden geleverd aan het elektriciteitsnet. Vervolgens treedt er 
een belasting op rond 18.00 uur t.g.v het opladen van de elektrische 
auto met 3,7 kW. Inclusief de reguliere belasting betekent dit een 
maximale piekbelasting van meer dan 4 kW. 

Situatie 2: Winterse dag
Het PV-systeem uit figuur 6.32 produceert in de wintermaanden 
een minder hoog piekvermogen. Op een bewolkte dag zal er 
nauwelijks productie plaatsvinden. De elektrische auto zal weer 
rond 18.00 worden geladen met 3,7 kW. Ook zal de warmtepomp in 
de winter een hoge bedrijfstijd hebben met een piek van circa 2,35 
kW per woning. Inclusief de reguliere belasting betekent dit een 
maximale piekbelasting van meer dan 7 kW. 

In zowel situatie 1 als in situatie 2 wordt het elektriciteitsnet door 
drie ontwikkelingen zijnde PV-systemen, de elektrische auto en de 
all-electric warmtepomp significant meer belast. De gelijktijdigheid 
binnen een woonwijk heeft een verzachtende werking. Echter is de 
gelijktijdigheid van PV-systemen en all-electric warmtepompen hoog. 
De gelijktijdigheid van het elektrisch laden zal naar verwachting, 
zonder in te grijpen, ook hoog zijn. Zoals eerder vermeld is het 
merendeel van de laagspanningsnetten berekend op een gelijktijdig 
vermogen van circa 1 kW per woning. Deze waarde is mede bepalend 
voor het ontwerp en daarmee de maximale belasting van de midden- 
en hoogspanningsnetten. Nieuwere netten zijn berekend op een 
gelijktijdig vermogen van circa 3 kW per woning. Om overbelasting te 
voorkomen dient het gelijktijdig ingevoede of gevraagde vermogen 
binnen een wijk dan ook binnen deze waarden te blijven. Bij de 
beschrijving van de verschillende ontwikkelingen zijn in de voor-
gaande paragrafen diverse opties genoemd om de piekbelasting te 
reduceren. Wanneer deze flexibiliteitsopties worden toegepast kunnen 

investeringen in de netten worden voorkomen of worden uitgesteld. 
In het rapport van Ecofys ‘Waarde van congestiemanagement’ (2016) 
is hier onderzoek naar gedaan met als uitgangspunt het jaar 2050. 
Uit het onderzoek werden de volgende conclusies per netdeel getrokken:
•  Laagspanningsnet: flexibiliteitsopties kunnen netverzwaring op 

dit spanningsniveau over het algemeen niet overbodig maken, 
hoewel dit in wijken met beperkte penetratie van de technolo-
gieën nog wel mogelijk is;

•  Middenspanningsnet: door de reductie van de piekvraag nemen 
de kosten voor verzwaring van middenspanningsnetten minder 
toe bij de inzet van flexibiliteitsopties dan zonder de inzet van 
deze opties;

•  Transportnet: verlaging van de piek in de distributienetten leidt 
tot een verlaging van de piek in de transmissienetten, waarmee 
kosten worden bespaard;

•  Opwekkosten: reductie van de vraagpiek resulteert ook in 
besparingen op de opwekkosten. Ten eerste is het minder vaak 
nodig om opwekvermogen met hogere marginale kosten in te 
zetten. Ten tweede hoeft er ook minder vermogen als reserve 
opgesteld te staan.

De genoemde flexibiliteitsopties verschillen onderling t.a.v. het gemak 
waarmee ze kunnen worden geïmplementeerd en de benodigde 
investeringen. De (technologische) ontwikkelingen om flexibiliteit 
te realiseren staan echter niet stil. Denk aan de opkomst van energie- 
managementsystemen waarmee apparatuur zoals de koelkast, de 
wasmachine en straks mogelijk ook de elektrische auto en warm-
tepompen kunnen worden aangestuurd. Ook wordt opslag in de 
vorm van thuisaccu’s steeds goedkoper. Daarnaast bieden ook 
boilers de mogelijkheid om energie op te slaan en op een later tijd-
stip (buiten de piek) te gebruiken. Wet- en regelgeving speelt bij het 
faciliteren van flexibiliteit ook een belangrijke rol. Een voorbeeld 
hiervan is de salderingsregeling. In de huidige vorm stimuleert 
deze regeling de inzet van flexibiliteit juist niet.

6.4 Scenarioanalyse en scenariokeuze

Scenarioanalyse of scenario denken is het ontwikkelen, vergelijken 
en anticiperen op mogelijke toekomstscenario’s door verschillende 
trends en uitkomsten te analyseren. Op deze manier wordt de 
reikwijdte van toekomstige ontwikkelingen zichtbaar. Hierbij geldt 
de randvoorwaarde dat het te verkennen toekomstgebied dermate 
groot moet zijn, dat de uiteindelijke situatie met grote waarschijn-
lijkheid binnen het gebied komt te liggen. Tegelijkertijd wordt het  
te verkennen toekomstgebied ook weer zo beperkt dat alleen 
realistische toekomstbeelden verkend worden. In hoofdstuk 2 zijn 
de belangrijkste (externe) ontwikkelingen en eisen en verwachtingen 
van stakeholders benoemd. Ook zijn een drietal hoog over scenario’s 
voor Zeeland richting 2050 benoemd. De scenario’s verschillen 
onderling door andere aannames ten aanzien van:
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•  Snelheid en impact technologische ontwikkelingen;
•  Marktacceptatie en keuze van technologische ontwikkelingen;
•  Economische/demografische ontwikkelingen;
•  Sturing vanuit politiek, wet- en regelgeving.  

In hoofdstuk 6 zijn vervolgens de uitgangpunten van de scenario’s 
op het gebied van capaciteit in meer detail uitgewerkt voor een 
periode van 10 jaar. De belangrijkste (individuele) ontwikkelingen 
binnen de vier energiefuncties kracht & licht, lage en hoge temperatuur 
warmte en vervoer zijn vertaald naar de belasting (MW) van de 
elektriciteitsnetten. De opsomming van de individuele ontwikkelingen 
worden in de onderstaande scenario’s samengevoegd om de 
totale impact per scenario te kunnen bepalen en is visueel weer- 
gegeven in figuur 6.33.

• Energie revolutie
  In het scenario revolutie wordt uitgegaan dat in 2040 een duur-

zame energievoorziening zal zijn gerealiseerd, met een grote 
mate van decentralisering van de energievoorziening. Dit leidt 
tot de situatie met de meeste impact op de capaciteit van het 
elektriciteitsnet. Voor de in de vorige paragraaf beschreven 

ontwikkelingen zoals warmtepompen worden de bovengrenzen 
van de implementatiegraad gebruikt. 

• Energie evolutie
  Binnen het scenario evolutie wordt uitgegaan dat in 2050 een 

duurzame energievoorziening zal zijn gerealiseerd, met een 
grote mate van decentralisering van de energievoorziening. Dit 
leidt tot de situatie met een gemiddelde impact op de capaciteit 
van het elektriciteitsnet. Voor de in de vorige paragraaf 
beschreven ontwikkelingen zoals warmtepompen worden de 
middelste waarden van de implementatiegraad gebruikt. 

• Stapje voor stapje
  In het scenario stapje voor stapje wordt het huidige tempo van 

ontwikkelingen zoals elektrisch vervoer, zonne-energie en 
warmtepompen gecontinueerd. Oftewel t.a.v. de ontwikkelingen 
worden de ondergrenzen van de implementatiegraad gebruikt. 
Binnen het scenario wordt er van uitgegaan dat er in 2050 nog 
aardgas wordt gebruikt voor het verwarmen van een deel van de 
woningen en bedrijven in Zeeland. 

Figuur 6.33 Te verkennen toekomstbeelden
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Scenariokeuze en betrouwbaarheid van de raming
Het kiezen en daarmee inspelen op het meest realistische scenario 
is een complexe uitdaging. Zoals eerder genoemd hebben allerlei 
factoren invloed op de toekomstige ontwikkelingen. Denk hierbij 
aan economische, demografische en technologische ontwikkelingen. 
Maar ook aan veranderingen op het gebied van politiek en wet- en 
regelgeving. Het overheidsbeleid inzake stimuleringsregelingen 
zoals de salderingsregeling, de subsidie Hernieuwbare Energie en 
de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) hebben grote 
impact op de snelheid en richting van veranderingen. Met de  

geoptimaliseerde proces van de omgevingsanalyse en scenario’s, 
in combinatie met monitoring van kabel- en transformator- 
belastingen, heeft Enduris een zo betrouwbaar mogelijke inschatting 
gemaakt van de capaciteitsraming. Op basis van de verkregen 
inzichten kiest Enduris het scenario ‘Energie Evolutie’ als meest 
realistisch. De kans is aanwezig dat de werkelijke ontwikkeling 
buiten de bandbreedte valt van figuur 6.33. Dit is mogelijk als een 
gebeurtenis of ontwikkeling plaatsvindt die nu niet is voorzien en 
die in kort tijdsbestek een groot effect teweeg brengt. 



Hoofdstuk 6  Capaciteit      207

Figuur 6.34 Ontwikkeling decentrale opwek in Enduris-net
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In figuur 6.34 zijn alle ontwikkelingen op het gebied van decentrale 
opwek opgeteld. In tabel 6.8 zijn vervolgens de groeipercentages 
weergegeven die Enduris gebruikt bij het bepalen van de netimpact 
van deze initiatieven. De percentages zijn bepaald aan de hand van 
figuur 6.34. In paragraaf 6.5.1. zijn de knelpunten uitgewerkt die uit  
de analyse naar voren zijn gekomen. Momenteel wordt Enduris  
geconfronteerd met een groot aantal aanvragen voor PV-parken.  

In het evolutiescenario is een deel van deze initiatieven verwerkt.  
Echter zijn er recent nog vele aanvragen bijgekomen welke niet zijn 
verwerkt in bijlage 3 (investeringscijfers). Om die reden is paragraaf 
6.5.2. toegevoegd als aanvullend knelpuntenoverzicht, welke de 
impact van deze ontwikkeling toont op het net. Enduris vraagt  
specifieke aandacht voor de snelle opkomst van zonneparken.  
De snelle ontwikkeling van initiatieven is voor de organisatie van 
Enduris een grote uitdaging.

Tabel 6.8 Groei decentrale opwek in Zeeland per scenario

STAPJE VOOR STAPJE ONTWIKKELING (%) ENERGIE EVOLUTIE ONTWIKKELING (%) ENERGIE REVOLUTIE ONTWIKKELING (%)

2018-2021 7% 15% 20%

2022-2024 5% 7% 8%

2025-2027 4% 6% 7%
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Voor de groei van het “piekvermogen” hanteert Enduris op dit 
moment gemiddeld 2%, per locatie kan dit percentage afwijken. 
Wanneer de in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen op het 
gebied van afname gesommeerd worden, ontstaan de in tabel 6.9 
opgenomen percentages. Deze groeipercentages gebruikt Enduris 
bij het bepalen van de netimpact van de diverse initiatieven,  
in paragraaf 6.5.1. zijn de knelpunten uitgewerkt die uit de analyse 
naar voren zijn gekomen.

Tabel 6.9 Groei piekvermogen in Zeeland per scenario

STAPJE VOOR STAPJE ONTWIKKELING (%) ENERGIE EVOLUTIE ONTWIKKELING (%) ENERGIE REVOLUTIE ONTWIKKELING (%)

2018-2021 2,0% 2,0% 2,0%

2022-2024 2,0% 2,5% 3,0%

2025-2027 2,0% 3,0% 5,0%

6.5 Capaciteitsknelpunten
 
Wanneer de toekomst zicht ontvouwt volgens het scenario ‘Energie 
Evolutie’ heeft dit gevolgen voor de (toekomstige) capaciteits- 
behoefte. Door deze capaciteitsbehoefte te toetsen aan de huidige 
capaciteit van de netten, kunnen er potentiele capaciteitsknel-
punten worden geïdentificeerd. Onder een capaciteitsknelpunt 
verstaat Enduris de situatie waarin netdelen of onderdelen van het 
net waarvan de capaciteit op enig moment minder bedraagt of zal 
bedragen dan de geraamde behoefte aan capaciteit voor het  
transport van elektriciteit, rekening houdend met de gehanteerde 
marges omtrent nauwkeurigheid en onzekerheid. Bij het beoordelen 
van capaciteitsknelpunten wordt rekening gehouden met drie 
belangrijke technische ontwerpcriteria, te weten:
• belastbaarheid;
• spanningskwaliteit;
• kortsluitvastheid.

In bijlage 12 is aangegeven hoe de ontwerpcriteria luiden en op 
welke manier ze worden gehanteerd.

In 2017 zijn de verschillende scenario’s ten aanzien van de capa- 
citeitsprognose doorberekend. Hierdoor is de meest recente  
informatie voorhanden voor wat betreft de beschikbare/benutte 
capaciteit van het elektriciteitsnet. Met behulp van deze informatie 
zijn de capaciteitsknelpunten, zoals geïdentificeerd in het vorige 
KCD 2016-2025, opnieuw geëvalueerd. Tevens zijn de toekomstige 
capaciteitsknelpunten vastgesteld. Hierbij zijn de knelpunten 

welke het gevolg van de sterke vermogenstoename bij PV-parken 
afzonderlijk gegroepeerd. De verwachte toename van PV-parken 
heeft een grote impact op de toekomstige capaciteitsknelpunten 
maar kent ook nog de nodige onzekerheid. Zoals beschreven in 
6.3.1.4 wordt de groei sterk beïnvloed door overheidsbeleid. In de 
onderstaande opsomming worden de huidige en toekomstige 
capaciteitsknelpunten weergegeven wanneer wordt uitgegaan van 
het gekozen scenario.

Het doel van Enduris is om de knelpunten op een maatschappelijk 
verantwoorde manier op te lossen. Om dit te bereiken overlegt 
Enduris met aangrenzende netbeheerders en de landelijk net- 
beheerder TenneT. Er vindt intensieve onderlinge afstemming 
plaats waarbij gedetailleerde informatie uitgewisseld wordt en er 
voortdurend aandacht wordt besteed aan actuele ontwikkelingen, 
vooral in de vorm van nieuwe projecten op het gebied van  
decentrale opwekking. In onderling overleg wordt van geval tot 
geval bepaald op welk spanningsniveau nieuwe initiatieven het 
beste kunnen worden aangesloten. Verder vindt er periodiek een 
multilateraal overleg plaats tussen de netbeheerders TenneT, 
Stedin, Enexis en Enduris.
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LOCATIE JAAR OPTREDEN SPANNINGSNIVEAU (KV) OMSCHRIJVING KNELPUNT MAATREGEL

Borssele 2018 10 kV Bereiken maximale capaciteit van 
opgestelde transformatoren als gevolg van 
nieuwe wind- en zonneparken in Sloegebied.

Plaatsen 150/20/10 
kV-transformator.

STATUS EN TOELICHTING

In het Sloegebied in Vlissingen-Oost is een groot zonnepark in ontwikkeling waarvoor Enduris reeds de opdracht heeft voor realisatie van de netaansluiting. 
Als gevolg hiervan ontstaat een knelpunt in de beschikbare 10kV-transformatorcapaciteit. De nieuwe 150 kV-transformatoren worden voorzien van zowel een 
10 kV- en 20 kV-wikkeling. De 20 kV-wikkeling zal benut worden voor het faciliteren van de diverse plannen om extra wind- en zonneparken in het Sloegebied 
in Vlissingen-Oost te plaatsen. Deze plannen bevinden zich veelal in de ontwikkelingsfase, de prognose is dat de opdrachten hiervoor in 2018 of later zullen 
worden verstrekt. 

LOCATIE JAAR OPTREDEN SPANNINGSNIVEAU (KV) OMSCHRIJVING KNELPUNT MAATREGEL

Westdorpe 2018 10 kV Bereiken maximale belasting van 50/10 
kV- transformator.

Bijplaatsen van 150/10 
kV- transformator.

STATUS EN TOELICHTING

Als gevolg van de realisatie van grootschalige glastuinbouw in de omgeving van het hoofdverdeelstation Westdorpe neemt de belasting gestaag toe tot 
boven de opgestelde transformatorcapaciteit. Op het hoofdverdeelstation staan twee 10 kV-verdeelinstallaties opgesteld welke gevoed worden door dezelfde 
transformatoren. Door het bijplaatsen van een extra 150/10 kV-transformator kan de bedrijfsvoering van deze 10 kV-verdeelinstallaties gesplitst worden 
waarmee het capaciteitsknelpunt opgelost wordt. 

LOCATIE JAAR OPTREDEN SPANNINGSNIVEAU (KV) OMSCHRIJVING KNELPUNT MAATREGEL

Vlissingen-Oost 2019 30 kV Bereiken maximale belastbaarheid van 
150/30 kV-transformator door komst 
windparken en energieopslag in Sloegebied.

Vervangen 150/30 
kV-transformatoren door 
transformator met een 
grotere capaciteit.

STATUS EN TOELICHTING

Op hoogspanningsstation Sloe wordt in 2016 een installatie voor energieopslag aangesloten. Deze installatie kan zowel vermogen opnemen als afgeven aan 
het net. In 2017 volgt mogelijk de tweede en later zelfs mogelijk nog een derde fase van dit project. Afhankelijk van de ontwikkeling van dit initiatief en nog 
enkele andere initiatieven kan er in 2017 een te kort aan transformatorcapaciteit op deze locatie ontstaan.

LOCATIE JAAR OPTREDEN SPANNINGSNIVEAU (KV) OMSCHRIJVING KNELPUNT MAATREGEL

Rilland 2020-2024 20 kV Bereiken maximale belastbaarheid van 
opgestelde transformatoren en 20 kV- 
installatie als gevolg van nieuwe wind- 
en zonneparken.

Vervangen van een 150/10 
kV door een 150/20/10 
kV-transformator en plaatsen 
van een extra 20 kV-verdeel-
installatie.

STATUS EN TOELICHTING

Op hoofdverdeelstation Rilland is een grote hoeveelheid wind en WKK-vermogen aangesloten. Er zijn plannen voor de realisatie van extra wind- en 
zonneparken. In eerste instantie kunnen deze initiatieven aangesloten worden op de beschikbare capaciteit. Afhankelijk van de ontwikkeling van de 
verschillende initiatieven kan er vanaf 2020 een tekort aan transformatorcapaciteit op deze locatie ontstaan.

LOCATIE JAAR OPTREDEN SPANNINGSNIVEAU (KV) OMSCHRIJVING KNELPUNT MAATREGEL

Kruiningen 2021-2023 10 kV Bereiken maximale capaciteit van 
opgestelde transformatoren 

Vervangen 50/10 kV transfor- 
matoren door 150 kV transfor-
matoren met grotere capaciteit. 

STATUS EN TOELICHTING

Door belastinggroei van enkele grote afnemers in de omgeving van hoofdverdeelstation Kruiningen ontstaat een tekort aan transformatorcapaciteit. 
Dit knelpunt kan opgelost worden door het vervangen van de bestaande twee 50/10 kV-transformatoren door twee grotere 150 kV-transformatoren.

6.5.1 Huidige en toekomstige capaciteitsknelpunten
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LOCATIE JAAR OPTREDEN SPANNINGSNIVEAU (KV) OMSCHRIJVING KNELPUNT MAATREGEL

Terneuzen-Zuid 2022-2026 10 kV Bereiken maximale capaciteit van 
opgestelde transformatoren en 10 
kV-verdeelinstallatie.

Bijplaatsen van extra 50/10 
kV-transformator en een 
extra 10 kV-verdeelinstallatie.

STATUS EN TOELICHTING

Door groei van industriële belasting in de omgeving van hoofdverdeelstation Terneuzen-Zuid is de kans aanwezig dat er een tekort ontstaat aan 
transformatorcapaciteit. Dit knelpunt kan opgelost worden door het plaatsen van een extra 50/10 kV-transformator en 10 kV-verdeelinstallatie.

LOCATIE JAAR OPTREDEN SPANNINGSNIVEAU (KV) OMSCHRIJVING KNELPUNT MAATREGEL

Terneuzen 2021-2025 10 kV Bereiken maximale capaciteit van 
opgestelde transformatoren.

Vervangen 50/10 
kV-transformatoren door 
150/10 kV-transformatoren 
met grotere capaciteit. 

STATUS EN TOELICHTING

Door groei van industriële belasting en de komst van wind- en zonneparken in de omgeving van hoofdverdeelstation Terneuzen is de kans aanwezig dat er 
een tekort ontstaat aan transformatorcapaciteit. Dit knelpunt kan opgelost worden door het vervangen van de bestaande twee 50/10 kV-transformatoren 
door twee grotere 150/10 kV-transformatoren. 

6.5.2 Capaciteitsknelpunten als gevolg van ontwikkeling PV-parken:

LOCATIE JAAR OPTREDEN SPANNINGSNIVEAU (KV) OMSCHRIJVING KNELPUNT MAATREGEL

Oostburg 2020-2021 10 kV Bereiken maximale capaciteit van 
opgestelde 150/10 kV-transformatoren 
en 10 kV-verdeelinstallatie

Uitbreiden transformator-
capaciteit en plaatsen extra 
MS-verdeelinstallatie

STATUS EN TOELICHTING

Als gevolg van de ontwikkeling van zonneparken kan er een capaciteitsknelpunt aan de 150/10 kV-transformatoren en 10 kV-verdeelinstallatie ontstaan. 
De maatregel om dit mogelijke knelpunt op te lossen is het uitbreiden van de transformatorcapaciteit. Dit kan door het vervangen van de bestaande 
transformatoren of het plaatsen van een extra transformator. Daarnaast zal een extra MS-verdeelinstallatie gerealiseerd moeten worden.

LOCATIE JAAR OPTREDEN SPANNINGSNIVEAU (KV) OMSCHRIJVING KNELPUNT MAATREGEL

Tholen, Oosterland, 
Zierikzee 
(50 kV- Noording)

2021-2025 50 kV Bereiken maximale belastbaarheid van 50 
kV-kabels.

In onderzoek.

STATUS EN TOELICHTING

Als gevolg van de ontwikkeling van wind- en zonneparken kan er op termijn een capaciteitsknelpunt aan de 50 kV-kabels van de 50 kV-Noordring ontstaan. 
De maatregel om dit mogelijke knelpunt op te lossen is nog in onderzoek. Hierbij worden zowel oplossingen op 50 kV als 150 kV-niveau onderzocht. 

LOCATIE JAAR OPTREDEN SPANNINGSNIVEAU (KV) OMSCHRIJVING KNELPUNT MAATREGEL

Tholen 2020-2022 50 kV Bereiken maximale capaciteit van opgestelde 
50/10 kV-transformatoren en 10 kV 
verdeelinstallatie

In onderzoek

STATUS EN TOELICHTING

Als gevolg van de ontwikkeling van zonneparken kan er op termijn een capaciteitsknelpunt aan de 50/10 kV-transformatoren ontstaan. De maatregel om 
dit knelpunt op te lossen is nog in onderzoek. Hierbij worden zowel oplossingen op 50 kV als 150 kV niveau onderzocht, mede afhankelijk van de uitkomsten 
uit het onderzoek naar het capaciteitsknelpunt in de 50 kV-Noordring. 



212      Kwaliteits- en Capaciteitsdocument elektriciteit

LOCATIE JAAR OPTREDEN SPANNINGSNIVEAU (KV) OMSCHRIJVING KNELPUNT MAATREGEL

Zierikzee 2021-2023 50 kV Bereiken maximale capaciteit van opgestelde 
50/10 kV-transformatoren en 10 kV 
verdeelinstallatie

In onderzoek

STATUS EN TOELICHTING

Als gevolg van de ontwikkeling van zonneparken kan er op termijn een capaciteitsknelpunt aan de 50/10 kV transformatoren ontstaan. De maatregel om 
dit knelpunt op te lossen is nog in onderzoek. Hierbij worden zowel oplossingen op 50 kV als 150 kV niveau onderzocht, mede afhankelijk van de uitkomsten 
uit het onderzoek naar het capaciteitsknelpunt in de 50 kV Noordring. 

LOCATIE JAAR OPTREDEN SPANNINGSNIVEAU (KV) OMSCHRIJVING KNELPUNT MAATREGEL

Westdorpe 2022-2024 50 kV Bereiken maximale belasting van 150/50 kV 
transformatoren

Vervangen en verzwaren van 
150/50 kV transformatoren

STATUS EN TOELICHTING

Als gevolg van de ontwikkeling van zonneparken kan er op termijn een capaciteitsknelpunt aan de drie 150/50 kV-transformatoren ontstaan. 
De maatregel om dit knelpunt op te lossen is het vervangen van de bestaande transformatoren door transformatoren met meer capaciteit. 

LOCATIE JAAR OPTREDEN SPANNINGSNIVEAU (KV) OMSCHRIJVING KNELPUNT MAATREGEL

Oosterland 2025-2027 10 kV Bereiken maximale capaciteit van opgestelde 
50/10 kV-transformatoren en 10 kV- 
verdeelinstallatie

In onderzoek

STATUS EN TOELICHTING

Als gevolg van de ontwikkeling van zonneparken kan er op termijn een capaciteitsknelpunt aan de 50/10 kV-transformatoren ontstaan. De maatregel om 
dit mogelijke knelpunt op te lossen is nog in onderzoek. Hierbij worden zowel oplossingen op 50 kV als 150 kV-niveau onderzocht, mede afhankelijk van de 
uitkomsten uit het onderzoek naar het capaciteitsknelpunt in de 50 kV-Noordring. 

LOCATIE JAAR OPTREDEN SPANNINGSNIVEAU (KV) OMSCHRIJVING KNELPUNT MAATREGEL

Westdorpe-Cambron 2026-2028 50 kV Bereiken maximale belastbaarheid van 50 
kV lijnverbinding

In onderzoek

STATUS EN TOELICHTING

Als gevolg van de ontwikkeling van zonneparken kan er aan het eind van de zichtperiode een capaciteitsknelpunt aan de 50 kV-lijn ontstaan. 
De maatregel om dit mogelijke knelpunt op te lossen is nog in onderzoek. Hierbij worden zowel oplossingen op 50 kV als 150 kV-niveau onderzocht

LOCATIE JAAR OPTREDEN SPANNINGSNIVEAU (KV) OMSCHRIJVING KNELPUNT MAATREGEL

Cambron 2026-2028 10 kV Bereiken maximale capaciteit van 
opgestelde transformatoren en 10 kV 
verdeelinstallatie

In onderzoek

STATUS EN TOELICHTING

Als gevolg van de ontwikkeling van zonneparken kan er aan het eind van de zichtperiode een capaciteitsknelpunt aan de 50/10 kV-transformatoren 
ontstaan. De maatregel om dit mogelijke knelpunt op te lossen is nog in onderzoek. Hierbij worden zowel oplossingen op 50 kV als 150 kV-niveau 
onderzocht, mede afhankelijk van de gekozen oplossing voor de verbinding Westdorpe-Cambron. 
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LOCATIE JAAR OPTREDEN SPANNINGSNIVEAU (KV) OMSCHRIJVING KNELPUNT MAATREGEL

Goes de Poel 2026-2028 10 kV Bereiken maximale capaciteit van 
opgestelde transformator

Vervangen en verzwaren van  
150/10 kV-transformatoren

STATUS EN TOELICHTING

Als gevolg van de ontwikkeling van zonneparken kan er aan het eind van de zichtperiode een capaciteitsknelpunt aan de 150/10 kV-transformator ontstaan. 
De maatregel om dit mogelijke knelpunt op te lossen is het vervangen van de bestaande transformator door een transformator met meer capaciteit.

6.5.3 Opgeloste knelpunten

LOCATIE JAAR OPTREDEN SPANNINGSNIVEAU (KV) OMSCHRIJVING KNELPUNT MAATREGEL

Westdorpe-Cambron 2016 50 kV Uitval parallel circuit in combinatie met 
piekbelasting wordt de kabel in de 
kanaalkruising overbelast

Vervanging 50 kV 95 Cu kabel 
onder het kanaal door kabel 
met grotere doorsnede

STATUS EN TOELICHTING

Begin 2017 is het knelpunt opgelost, de vervanging en verzwaring van de kanaalkruising is afgerond. 

LOCATIE JAAR OPTREDEN SPANNINGSNIVEAU (KV) OMSCHRIJVING KNELPUNT MAATREGEL

Terneuzen-Zuid 2015 50 kV Technische staat waterkabels. 50 kV-kabels 
tussen Westdorpe en Terneuzen-Zuid zijn 
niet meer n-1 veilig als de Westerschelde-
kabels uit bedrijf worden genomen.

Aanleg van een derde 50 kV- 
verbinding tussen Westdorpe 
en Terneuzen-Zuid.

STATUS EN TOELICHTING

Het capaciteitsknelpunt was ontstaan nadat op 23 juli 2015 de laatste 50 kV-Westerscheldekabel defect was geraakt met als gevolg dat deze verbinding 
permanent uit bedrijf is genomen. Het knelpunt is eind 2015 opgelost door de in bedrijf name van de derde 50 kV-verbinding tussen de hoofdverdeelstations 
Westdorpe en Terneuzen-Zuid.

6.6 Conclusie

In dit hoofdstuk is de capaciteitsbehoefte voor het elektriciteitsnet 
van Enduris in kaart gebracht. De energietransitie heeft grote impact 
op deze capaciteitsbehoefte. Denk hierbij aan de groeiende  
decentrale opwek van elektriciteit met behulp van o.a. zonne-energie-
systemen en windturbines. Hierdoor treedt er tweerichtingsverkeer 
van het elektrisch vermogen op. Het verbruik van elektriciteit neemt 
toe door onder meer de opkomst van de elektrische auto en het  
elektrificeren van de warmtevraag. Veel van deze ontwikkelingen 
doen zich voor in de bebouwde omgeving op zowel de laagspannings- 
als middenspanningsnetten. De opgetreden effecten werken echter 
ook door op de netten ≥ 25 kV. Er is er dan ook voor gekozen om 
uitvoerig stil te staan bij de prognoses van deze ontwikkelingen en de 
impact die ze hebben op de verschillende netvlakken. 

De algemene conclusie die kan worden getrokken is dat in de periode 
tot en met 2027 het huidige elektriciteitsnet de maatschappelijke 
ambities met betrekking tot duurzame energie kan blijven accommo-
deren, zonder dat dit tot grote problemen of knelpunten leidt. Enduris 
benadrukt hierbij wel het belang van zogenaamde flexibiliteitsopties 
die kunnen worden toegepast om de piekbelasting te reduceren. Deze 
zijn in het KCD beschreven en kunnen investeringen in de netten voor- 
komen of uitstellen. Enduris beschouwt de inzet van flexibiliteit als 
belangrijke voorwaarde om het elektriciteitsnet betaalbaar te houden 
en de impact op de omgeving te minimaliseren. Enduris gaat dan ook 
graag de discussie aan over nut en noodzaak van flexibiliteit. Samen-
werking en het maken van afspraken wordt hierbij als essentieel gezien. 

Enduris vraagt specifieke aandacht voor de snelle opkomst van zonne- 
parken. De snelle ontwikkeling van initiatieven is voor de organisatie 
van Enduris een grote uitdaging. Enduris gaat dan ook graag in overleg 
met initiatiefnemers en stakeholders om mee te denken over de 
meest optimale oplossing. 
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Bijlage 1
Definities en gebruikte afkortingen

Definities

Aangeslotene
Eenieder, die beschikt over een aansluiting op een net, dan wel 
degene die om een aansluiting heeft verzocht.
Opmerking: In deze context is in de Elektriciteitswet en de Gaswet 
sprake van een afnemer.

Aansluiting (elektriciteit)
Een of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een 
onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 onderdelen a t/m e van 
de ‘Wet waardering onroerende zaken’, dan wel tussen een net en 
een ander net op een ander spanningsniveau.

Aansluiting (gas)
Een of meer verbindingen tussen een gasnet en een onroerende 
zaak als bedoeld in artikel 16 onderdelen a t/m e van de ‘Wet waar-
dering onroerende zaken’.

Aanvaardbaar risico
Risico dat acceptabel is voor de organisatie met het oog op 
 wettelijke verplichtingen en de mate waarin de organisatie bereid 
is risico’s te accepteren.

Aantal getroffen afnemers
De sommatie per onderbreking van ten eerste het aantal afnemers 
dat door de onderbreking is getroffen en dat is aangesloten op het 
net van de netbeheerder in wiens net de onderbreking veroorzaakt 
is. Ten tweede het aantal afnemers dat door de onderbreking is 
getroffen en dat is aangesloten op onderliggende netvlakken van 
het net die door andere netbeheerders worden beheerd en waarin 
de onderbreking is veroorzaakt. 

Aanvangstijdstip onderbreking
Het moment van ontvangst van de eerste melding van een 
 onderbreking door een afnemer of, indien dat eerder is, het moment 
van vaststelling van de onderbreking door de netbeheerder.

Aanvangstijdstip storing
Het moment van ontvangst van de eerste melding van een storing 
of, indien melding niet plaatsvindt, het moment van vaststelling 
van de storing door de netbeheerder.

Afwijking
Het niet voldoen aan een eis.

Assetmanagement
Systematische en gecoördineerde activiteiten waarmee een 
 organisatie haar fysieke bedrijfsmiddelen optimaal beheert, evenals 
de daarmee verbonden prestaties, risico’s en uitgaven gedurende 
de levensduur met als doel het realiseren van de  doelstellingen van 
de organisatie.

Assets (of delen van assets)
Fysieke bedrijfsmiddelen benodigd ten behoeve van het realiseren 
van de primaire doelstellingen van de organisatie.

Assetgerelateerde investeringen
Hieronder vallen investeringen die benodigd zijn om de kwaliteit, 
veiligheid en andere bedrijfswaarden die gerelateerd zijn aan de 
elektriciteits- en gasnetten en aansluitingen te borgen.

Audit
Systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het 
verkrijgen van auditbewijsmateriaal en het objectief evalueren 
daarvan om vast te stellen in welke mate wordt voldaan aan deze 
NTA of aan andere door de organisatie onderschreven eisen.

Auditor
Persoon met de aangetoonde persoonlijke kenmerken en bekwaam-
heid om een audit uit te voeren.

Bedrijfswaarden
Door de directie van de organisatie, in consultatie met de stake-
holders, vastgestelde aspecten welke een afspiegeling zijn van de 
belangen van alle stakeholders van de netbeheerder die als kader 
dient om (tegenstrijdige) belangen objectief tegen elkaar te kunnen 
afwegen.

Beheersmaatregel
Technische en/of organisatorische voorziening om de risico’s te 
beheersen.

Beleid
Bedoelingen en richting van een organisatie zoals formeel door de 
directie kenbaar gemaakt.

Capaciteit
Vermogen van het net om aan de vraag naar en het aanbod van 
elektriciteit en/of gas te voldoen.
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Capaciteitsknelpunten
Netdelen of onderdelen van het net waarvan de capaciteit op enig 
moment minder bedraagt of zal bedragen dan de geraamde 
behoefte aan capaciteit voor het transport van elektriciteit of gas, 
rekening houdend met de door de netbeheerder gehanteerde 
marges omtrent nauwkeurigheid en onzekerheid.

Capaciteitsmanagementsysteem
Managementsysteem voor het sturen en beheersen van de  
capaciteit van het net.

Component
Individueel geïdentificeerd onderdeel van het net.

Conditie
Toestand van de asset.

Corrigerende maatregel
Actie om de oorzaak van een waargenomen afwijking, storing of 
incident weg te nemen en om herhaling te voorkomen.

Directiebeoordeling
De door de directie jaarlijks vastgestelde beoordeling van de 
geschiktheid en doeltreffendheid van het assetmanagement-
systeem voor het halen van de vastgestelde doelstellingen.

Elektriciteitsnet
Eén of meer verbindingen voor het transport en de distributie van 
elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, 
verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens 
voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken 
van een directe lijn of liggen binnen de installatie van een  
producent of van een afnemer.

Gasnet
Niet tot een gasproductienet behorende, met elkaar verbonden 
leidingen of hulpmiddelen bestemd of gebruikt voor het transport 
en de distributie van gas, met inbegrip van hulpmiddelen en 
 installaties waarmee ondersteunende diensten voor dat transport 
en die distributie worden verricht, behoudens voor zover deze 
leidingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn 
of zijn gelegen binnen de installatie van een afnemer.

Gemiddelde hersteltijd component
De gemiddelde duur van een storing aan een component [eenheid: 
uren: minuten].

Gemiddelde hersteltijd levering
De gemiddelde duur van een onderbreking ongeacht het aantal 
getroffen klanten per onderbreking [eenheid: uren: minuten].

Gemiddelde onderbrekingsduur
De gemiddelde onderbrekingsduur is een indicator om het 
gewogen gemiddelde (gemiddeld over alle onderbroken klanten) 
aan te geven van de tijdsduur van de onderbreking.

De gemiddelde onderbrekingsduur wordt bepaald met behulp van 
de volgende formule:
Gemiddelde onderbrekingsduur = Σ (GA * T) / Σ GA, waarbij:
GA het aantal getroffen afnemers
T  de tijdsduur in minuten die verstrijkt tussen het aanvangstijd-

stip onderbreking en het tijdstip van beëindiging onderbreking
Σ  sommatie over alle onderbrekingen van het desbetreffende 

jaar van registratie betreft

De gemiddelde onderbrekingsduur is gerelateerd aan de effec tiviteit 
van de organisatie om storingen en onderbrekingen op te lossen.

Geplande onderbrekingen
Onderbrekingen die noodzakelijk zijn vanwege bijvoorbeeld 
 onderhoud of vervanging. Het gaat hierbij om werkzaamheden die 
vooraf op de voorgeschreven wijze kenbaar zijn gemaakt.

Getroffen klanten
Het aantal individuele klanten dat bij een onderbreking geen 
 spanning meer heeft.

Incident
Voorval dat een ongelukkige afloop heeft gehad of had kunnen 
hebben.

Jaarlijkse uitvalduur
De jaarlijkse uitvalduur is een veelvuldig gebruikte internationale 
indicator om de mate van betrouwbaarheid aan te geven. Het geeft 
in feite het aantal minuten weer dat een gemiddelde klant uit het 
totale klantenbestand in een jaar geen stroom heeft.

De jaarlijkse uitvalduur wordt bepaald met behulp van de volgende 
formule:
Jaarlijkse uitvalduur = Σ(GA * T) / TA, waarbij:
GA  het aantal getroffen afnemers
T   de tijdsduur in minuten die verstrijkt tussen het aanvangs-

tijdstip onderbreking en het tijdstip van beëindiging 
onderbreking

TA het totale aantal afnemers
Σ   sommatie over alle onderbrekingen van het desbetreffende 

jaar van registratie betreft

De jaarlijkse uitvalduur is gerelateerd aan de kwaliteit van het 
 elektriciteitsnet en de effectiviteit van de organisatie om storingen 
en onderbrekingen op te lossen. Uit de formules van de 
 kwaliteitsindicatoren kan worden afgeleid dat de jaarlijkse 
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 uitvalduur gelijk is aan het product van onderbrekingsfrequentie en 
de gemiddelde onderbrekingsduur. 
De jaarlijkse uitvalduur wordt algemeen beschouwd als de meest 
relevante indicator voor de beoordeling van de kwaliteit.

Klant
Een aangeslotene bij een netbeheerder conform de definitie in de 
Netcode van de Energiekamer, overigens met uitzondering van 
aansluitingen zonder verblijfsfunctie, zoals lantaarnpalen, 
bushokjes etc.

Klant gerelateerde investeringen
Hieronder vallen investeringen die benodigd zijn om de klanten van 
voldoende capaciteit te voorzien zowel op de korte als lange 
termijn.

Kwaliteits- en capaciteitsdocument
Het document bedoeld in artikel 21, tweede lid van de Elektriciteitswet 
1998 of artikel 8, tweede lid van de Gaswet.

Kwaliteitsmanagementsysteem
Managementsysteem voor het sturen en beheersen van een 
 organisatie met betrekking tot kwaliteit. Opmerking 1: Een manage-
mentsysteem is een geheel van samenhangende elementen dat 
wordt gebruikt om het beleid en de doelstellingen vast te stellen en 
deze doelstellingen te halen. Opmerking 2: Een management systeem 
omvat organisatiestructuur, planningsactiviteiten, verantwoordelijk-
heden, werkwijzen, procedures, processen en middelen.

Managementsysteem
Geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende elementen van 
een organisatie om beleid en doelstellingen vast te stellen, alsmede 
de processen om die doelstellingen te bereiken. Opmerking 1: Een 
managementsysteem kan betrekking hebben op een of meer  
disciplines. Opmerking 2: Tot de elementen van het systeem 
behoren de organisatiestructuur, rollen en verantwoordelijkheden, 
planning, uitvoering, enz. Opmerking 3: Het toepassingsgebied van 
een management systeem kan de gehele organisatie omvatten, 
specifieke en geïdentificeerde functies van de organisatie,  
specifieke en geïdentificeerde onderdelen van de organisatie, of 
een of meer functies in een groep van organisaties.

Meetinrichting
Het gehele samenstel van apparatuur dat ten minste tot doel heeft 
het uitgewisselde gas en de elektriciteit te meten.

Monitoring
Meten en verzamelen van gegevens en het analyseren en inter-
preteren hiervan om veranderingen te signaleren. Opmerking: Een 
voorbeeld van monitoring is conditiemonitoring ofwel monitoring 
van de toestand van de asset.

Netbeheerder
Onafhankelijke, daartoe aangewezen organisatie die een transport- 
en/of distributienet voor elektriciteit en/of gas beheert.

Netten
Elektriciteitsnet: één of meer verbindingen voor het transport van 
elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, 
verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens 
voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken 
van een directe lijn of liggen binnen de installatie van een  producent 
of van een afnemer.

Netvlak 
Een deel van het net waarvoor geldt dat de verbruikers aan- 
gesloten op dit deel van het net eenzelfde tarief in rekening krijgen.
 
Noodsituatie
Voorval of dreiging met dusdanige maatschappelijke gevolgen dat 
directe actie noodzakelijk is om deze maatschappelijke gevolgen 
te beperken.

Onderbrekingsfrequentie
De onderbrekingsfrequentie staat voor het gemiddeld aantal keer 
dat een klant in een jaar met een onderbreking wordt geconfron-
teerd. De onderbrekingsfrequentie wordt bepaald met behulp van 
de volgende formule:
Onderbrekingsfrequentie = Σ GA / TA, waarbij:
GA het totale aantal getroffen afnemers
TA het totale aantal afnemers
Σ   sommatie over alle onderbrekingen van het desbetreffende 

jaar van registratie betreft

De onderbrekingsfrequentie is gerelateerd aan de kwaliteit van het 
elektriciteitsnet. 

Onderbreking in het transport van elektriciteit
De niet-beschikbaarheid van een onderdeel van een net die gepaard 
gaat met onderbreking van de transportdienst bij een of meer 
afnemers die ten minste vijf seconden duurt.

Preventieve maatregel
Actie om de oorzaak van een mogelijke toekomstige afwijking, 
storing of incident weg te nemen.

Procedure
Gespecificeerde wijze van het uitvoeren van een activiteit of proces.

Registratie
Document waarin bereikte resultaten kenbaar zijn gemaakt of 
waarin het bewijs wordt geleverd van uitgevoerde activiteiten.
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Restrisico
Risico na implementatie van beheersmaatregelen ter reducering 
van het oorspronkelijke risico.

Risico
Combinatie van de waarschijnlijkheid dat een gespecificeerde 
ongewenste en/of gevaarlijke gebeurtenis zich voordoet en de 
gevolgen daarvan.

Risicobeoordeling
Algeheel proces van het bepalen van de omvang van een risico en 
beoordeling van de aanvaardbaarheid van dat risico.

Risico-identificatie
Systematisch proces van onderkenning dat een risico bestaat en 
van beschrijving van de eigenschappen van dat risico.

Security
Afwezigheid van onaanvaardbare risico’s voor kritische objecten 
en processen, als gevolg van dreiging vanuit de omgeving met 
potentieel ernstig gevaar van langdurige en grootschalige 
 leveringsonderbreking. Opmerking 1: In dit kader worden zowel 
natuurverschijnselen (incl. overstroming en pandemie) als moed-
willig wederrechtelijk handelen (incl. staking en terrorisme) begrepen.
Opmerking 2: In dit kader is de verantwoordelijkheid van de net- 
beheerder beperkt tot wat redelijkerwijs kan worden gevraagd vanuit 
goed huisvaderschap in een geordende maatschappij, waarbij de 
overheid verantwoordelijk is voor inzicht geven in dreigingen van 
en zorg dragen voor bescherming tegen daar buiten tredende 
gebeurtenissen, als overstroming en terrorisme. Dit laat onverlet 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor op elkaar afgestemde 
maatregelen. Opmerking 3: In het kader van vigerende wet- en  
regelgeving wordt in dit verband gesproken over ‘bescherming’.

Storing (elektriciteit)
Plotseling optredende ongewilde verandering in het functioneren 
van een netcomponent of netdeel, of van de bijbehorende 
bedrijfsomstandigheden.
Opmerking: Indien een storing leidt tot het niet leveren van 
 elektriciteit aan een of meer aangeslotenen, wordt gesproken van 
een onderbreking (Ministeriële Regeling Kwaliteitsaspecten net -
beheer elektriciteit en gas).

Storingen met onderbrekingen
Onvoorziene onderbrekingen door storingen in het elektriciteitsnet 
waarbij aangesloten klanten geen stroom meer hadden.

Tijdstip van beëindiging onderbreking
Het moment waarop bij alle afnemers het transport van  elektriciteit 
of gas op het oorspronkelijke niveau is hervat.

Totale aantal afnemers
Het totale aantal afnemers die op 1 januari van het jaar waarop de 
registratie betrekking heeft, zijn aangesloten op het net van de 
netbeheerder of op onderliggende netvlakken die door andere 
netbeheerders worden beheerd.

Uitbreiding
1.  Het borgen van de capaciteit van de netten en/of aansluitingen 

door aanleg van nieuwe netten en/of aansluitingen.
2.  Het borgen van de capaciteit van de netten en/ of aansluitingen 

door bestaande netten en/of aansluitingen te vervangen door 
exemplaren met een grotere capaciteit.

Veilige bedrijfsvoering
Afwezigheid van onaanvaardbare risico’s voor de omgeving, als 
gevolg van het transport- en distributienet met potentieel gevaar 
van letsel of ernstige schade. Opmerking: In dit kader wordt zowel 
intrinsieke netveiligheid als arbeidsveiligheid begrepen.

Veiligheid
Afwezigheid van onaanvaardbare risico’s, waarbij het zowel  risico’s 
betreft voor de omgeving (letsel of schade) vanuit falen van infra-
structuur of van de bedrijfsprocessen als gevolg van onbedoeld 
menselijk handelen, als risico’s voor de infrastructuur of de 
bedrijfsprocessen (schade of integriteit) vanuit de omgeving als 
gevolg van een natuurverschijnsel of moedwillig menselijk 
handelen. Opmerking: Onder veiligheid wordt zowel een veilige 
bedrijfsvoering als security bedoeld.

Veiligheidsmanagementsysteem
Onderdeel van het managementsysteem van een organisatie dat 
wordt gebruikt om haar beleid ter voorkoming van afwijkingen, 
storingen en incidenten te ontwikkelen en te implementeren en de 
risico’s op afwijkingen, storingen en incidenten te beheren.

Verbruikersminuten
Is per onderbreking het product van het aantal getroffen klanten en 
de tijdsduur van de onderbreking in minuten. Verbruikersminuten 
worden gebruikt om de omvang van stroomonderbrekingen 
 objectief met elkaar te kunnen vergelijken. Hierin komt zowel het 
aantal getroffen klanten als de duur van de onderbreking tot uiting. 
Als bijvoorbeeld 1000 klanten gedurende 1 minuut geen stroom 
hebben, is de omvang van de onderbreking 1000 verbruikers-
minuten. Een onderbreking waarbij 10 klanten gedurende 100 
minuten geen stroom ontvangen, heeft dezelfde omvang.

Vervanging
Het borgen van de kwaliteit en veiligheid van de netten en/of 
aansluitingen door het (deels) vervangen en/of verleggen van 
bestaande netten en/of aansluitingen.
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Voorziene onderbreking
Een onderbreking die ten minste drie werkdagen tevoren door de 
netbeheerder bij de betrokken afnemers is aangekondigd.

Zeer grote onderbrekingen
Onderbrekingen met een omvang van meer dan 2,5 miljoen 
 verbruikersminuten. Ter indicatie: een onderbreking die aan de 
grenswaarde voldoet, is een storing waarbij 50.000 klanten 
 gedurende 50 minuten geen elektriciteit hebben.

Gebruikte afkortingen
 

ACM Autoriteit Consument & Markt

AERO Analyse en Rapportage Omgeving

AIV Asset Informatie Voorziening

AM Asset Management

BD Bedieningsdeskundige

BEI-BS Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties, Branche 
Supplement

BHV Bedrijfs Hulp Verlener

BSC Balanced Score Card

CEO Chief Executive Officer

CKB Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en 
Buizenlegbedrijven

CRM Corporate Risk Manager

CSC Customer Service Centre

CV Centrale Verwarming

DCO Decentrale Opwekking

DNV-GL Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd. 
(test- en certificatie-instituut, voorheen KEMA)

DT Directie Team

DVO Dienstverleningsovereenkomst

EDPLK polyEtheen, staalDraadpantser PapierLoodKabel

EN Europese Norm

ERP Enterprise Resource Planning

FMECA Failure Mode Effects Criticality Analysis

GA Het aantal getroffen afnemers

GIS Geografisch Informatie Systeem
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GPLK Gepantserde Papier Lood Kabel

HD Hogedruk

HR Hoogrendement

HRE Hoogrendement met elektriciteitsopwekking 
(micro warmte kracht eenheid)

HS Hoogspanning (35 kV en hoger)

HSE Health Safety & Environment

ICT Informatie en Communicatie Technologie

IMF Internationaal Monetair Fonds

IRIS Infra Registratie & Informatie Systeem

ISO International Standardization Organisation

IVB Installatie Verantwoordelijke Bedrijfsvoering

KBS Kwaliteitsbeheersysteem

KCD Kwaliteits- en Capaciteitsdocument

KLO Kabel en Leiding Overleg

KLIC Kabels en Leidingen Informatie Centrum

KMS Kwaliteitsmanagementsysteem

K&P Kwaliteit en Processen

Ksandr Knowledge Sharing and Research

kV Kilovolt (1.000 volt)

Lovisil Lovink siliconen gevulde middenspanningsmof

LS Laagspanning (lager dan 1 kV)

MIOP Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan

MR-Q Ministeriële Regeling kwaliteitsaspecten 
netbeheer elektriciteit en gas

MS Middenspanning (1 kV tot 25 kV)

MT Management Team

MVA Mega Volt Ampére (aanduiding voor vermogen, 
1.000.000 voltampére)

MW Megawatt (1.000.000 watt)

NEN Nederlandse Norm

Nestor Netstoringen registratie

NMa Nederlandse Mededingingsautoriteit

NTA Nederlandse Technische Afspraak

OIV Operationeel Installatie Verantwoordelijke

OP Ondernemingsplan

ORV Objectiveerbaar Regionaal Verschil

OvV Onderzoeksraad voor de Veiligheid

OWTS Oscillating Wave Test System (diagnostische 
meettechniek voor middenspanningskabels)

PAS Publicity Available Specificiation

PDCA Plan, Do, Check, Act

PM Planned Maintenance

PS Project Structure

PQM Power Quality Monitoring

PV Photovoltaic

PVC Poly Vinyl Chloride

Ravo - G Rubber Aderisolatie met Vinyl Omhulling –
Gepantserde kabel (kabel die in het verleden is 
toegepast voor laagspanningsaansluitingen)

RBAM Risk Based Asset Management

RC Regionaal bedrijfsvoeringsCentrum

RGA Resultaat Gerichte Afspraken

RI&E Risico Inventarisatie & Evaluatie
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RMC Risico Management Commissie

RMO Risico Management Overleg

SAP Systems Applications and Products

SCG Smart Cable Guard (diagnostiek-systeem voor 
middenspanningskabels in bedrijf)

SLA Service Level Agreement

SodM Staatstoezicht op de Mijnen

SP Service Provider 

SVS Switch Vacuüm System

Σ Sommatie over alle onderbrekingen van het 
desbetreffende jaar van registratie

T Tijdsduur in minuten die verstrijkt tussen het 
aanvangstijdstip onderbreking en het tijdstip van 
beëindiging onderbreking

TA Totaal aantal afnemers

TAO Toestand Afhankelijk Onderhoud

TECE-mof Kunsthars middenspanningsmof van fabrikaat 
Thews & Clüver

TenneT TenneT TSO B.V.

TSO Transmission System Operator

VCA Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist 
Aannemers

VCO Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist 
Opdrachtgevers

VGM Veiligheid, gezondheid en milieu

VIAG Veiligheidsinstructie Aardgas

VWI Veiligheid Werk Instructie

WAP Willem Anna Polder

WCT Westerschelde Container Terminal

WKK Warmte Kracht Koppeling

WON Wet Onafhankelijk Netbeheer

XLPE Cross Linked Polyethylene
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Bijlage 2
Leeswijzer KCD-MRQ

Regeling van de Minister van economische Zaken van 20 december 2004, houdende nadere regels ten aanzien van de kwaliteitsaspecten van 
het netbeheer op het terrein van elektriciteit en gas.

Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas

HOOFDSTUK PARAGRAAF ARTIKEL BIJLAGE OMSCHRIJVING/ONDERWERP

Bijlagen 1 Bijlage 1 Definities en gebruikte afkortingen

4 Tabel 4.2 2-6 Registratieverplichtingen/Kwaliteitsindicatoren

3 3.2.10 7-9 Gegevens, procedures en wijze van registratie

3 10 Kwaliteitsbeheersing en capaciteit/ Kwaliteits- en capaciteitsdocument

6 6.4 11.1a Resultaten raming capaciteitsbehoefte

6 6.1, 6.5 11.1b Capaciteitsknelpunten

6 6.5.1 11.1c Oplossen capaciteitsknelpunten

6 6.4 11.1d Procedure capaciteitsraming

4, 5, 6 3.2.7.3 11.1e Tabel B 3.1 Vastgestelde risico’s

4 4.5 11.1f Maatregelen onderhoud en vervanging

Bijlagen Tabel B 3.1 11.1g Bijlage 3 Investeringsplan

Bijlagen Tabel B 3.2 11.1h Bijlage 3 Onderhoudsplan

4 4.4 11.1i Bijlage 6 Storings- en Calamiteitenorganisatie

3 11.2 Input KCD

11.3 n.v.t.

12 n.v.t.

13 n.v.t.

6 6.3 14.1 Raming van de capaciteitsbehoefte

6 6.3 14.2.a Beschrijving methode capaciteitsraming

6 Figuur 6.35 14.2.b Scenario’s ontwikkeling capaciteitsbehoefte

6 Figuur 6.35 14.2.c Waarschijnlijkheidsanalyse scenario’s

6 6.3 14.2.d Uitgangspunten ontwikkelscenario’s

6 Figuur 6.35 14.2.e Betrouwbaarheidsanalyse raming

6 6.4 14.2.f Bijstellen ontwikkelscenario’s

6 6.5 14.2.g Bepaling capaciteitsknelpunten

6 6.3 14.3.a Verwachte capaciteitsvraag

6 6.3 14.3.b Gerealiseerde capaciteitsvraag
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HOOFDSTUK PARAGRAAF ARTIKEL HOOFDSTUK/BIJLAGE OMSCHRIJVING/ONDERWERP

6 6.3 14.4 Uitwerking meest waarschijnlijke scenario

6 6.5 14.5.a Verband capaciteitsknelpunt - scenario

6 6.4 14.5.b Waarschijnlijkheidsanalyse knelpunt

6 6.5 14.6 Afstemming netbeheerders

14.7 n.v.t.

3 15.1 Eisen aan het kwaliteitsbeheersysteem/nagestreefde kwaliteit transportdienst

3 3.2.7.3 15.2 Beschrijving risicoanalyse

3, 4, 5, 6 3.2.7.3 15.3 Inventarisatie en beoordeling risico’s

4 4.5 15.4 Maatregelen i.v.m nagestreefde kwaliteit

3 3.2.7.3 15.5 Koppeling risicoanalyse - BMR-data

15.6 n.v.t.

Bijlagen Tabel B 3.1 16.1.a Bijlage 3 Investeringsplan

Bijlagen Tabel B 3.2 16.1.b Bijlage 3 Onderhoudsplan

4 4.4 16.1.c Bijlage 6 Storings- en Calamiteitenplan

3 3.2.3.2, 3.2.3.3 16.2.a Aanpassing/wijziging/realisatie plannen

3 3.2.3.2, 3.2.7.3 16.2.b Resultaten risicoanalyse i.r.t. plannen

16.3 n.v.t.

3 3.2.10 17.1 Inhoud BMR

3 3.2.10 17.2 Procedure actualiseren BMR

3 3.2.10 17.3.a Beschrijving BMR-systemen

4 4.5 17.3.b Kwalitatieve beoordeling componenten

4 4.5 17.3.c Wijziging kwaliteit componenten

3 3.2.10 18.1.a-e Invulvelden BMR

3 3.2.10 18.2.a-e Invulvelden BMR

3 19 Samenhang KMS, capaciteitsbehoefte, streefwaarden

3 3.2.6 20.1-3 Evaluatie, borging kwaliteitsniveau, PDCA-cyclus

5 5.4.2 20a.1.a-f Calamiteitenplannen en voorvallen

5 5.4.3 20a.2 Afstemming hulpverlening i.v.m. calamiteitenplan 

5 5.4 20b.a-e Rapportage incidenten
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Bijlage 3 
Investeringstabellen
Tabel B 3.1 Investeringstabel in aantallen

ELEKTRICITEIT 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EENHEID KCD 2013 REALISATIE KCD 2015 REALISATIE KCD 2015 REALISATIE*

Hoogspanning

Kabel

uitbreiding km 29 6 0 0 0 0 2 0 0

vervanging km 4 0 4 0 0 3 0 0 2

Stations

uitbreiding aantal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vervanging aantal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Schakelvelden

uitbreiding aantal 3 0 0 0 0 0 0 0 0

vervanging aantal 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Transformatoren

uitbreiding aantal 1 0 0 0 0 0 0 2 0

vervanging aantal 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Middenspanning

Kabel

uitbreiding km 48 81 40 115 30 47 47 45 56

vervanging km 48 60 40 36 57 35

Stations

uitbreiding aantal 1 0 1 1 1 1 2 3 1

vervanging aantal 2 0 0 0 0 0

Schakelvelden

uitbreiding aantal 3 6 22 49 15 22 27 41 13

vervanging aantal 3 0 0 0 0 0

Middenspanningsruimtes

uitbreiding aantal 25 67 30 73 30 53 33 35 37

vervanging aantal 28 30 30 46 46 46

Transformatoren

uitbreiding aantal 35 87 40 92 40 50 28 29 30

vervanging aantal 28 40 40 53 53 53

Laagspanning

Kabel

uitbreiding km 48 85 45 89 45 45 45 48 49

vervanging km 30 45 50 42 42 42

Laagspanningskasten

uitbreiding aantal 5 75 5 83 5 35 10 10 10

vervanging aantal 30 30 30 60 60 60

Aansluitingen aantal 1.700 1.661 1.650 1.675 1.800 890 2.050 2.150 2.250

* Realisatie t/m 30 juni 2017
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ELEKTRICITEIT 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EENHEID KCD 2013 REALISATIE KCD 2015 REALISATIE KCD 2015 REALISATIE*

Hoogspanning

Kabel

uitbreiding km 29 6 0 0 0 0 2 0 0

vervanging km 4 0 4 0 0 3 0 0 2

Stations

uitbreiding aantal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vervanging aantal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Schakelvelden

uitbreiding aantal 3 0 0 0 0 0 0 0 0

vervanging aantal 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Transformatoren

uitbreiding aantal 1 0 0 0 0 0 0 2 0

vervanging aantal 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Middenspanning

Kabel

uitbreiding km 48 81 40 115 30 47 47 45 56

vervanging km 48 60 40 36 57 35

Stations

uitbreiding aantal 1 0 1 1 1 1 2 3 1

vervanging aantal 2 0 0 0 0 0

Schakelvelden

uitbreiding aantal 3 6 22 49 15 22 27 41 13

vervanging aantal 3 0 0 0 0 0

Middenspanningsruimtes

uitbreiding aantal 25 67 30 73 30 53 33 35 37

vervanging aantal 28 30 30 46 46 46

Transformatoren

uitbreiding aantal 35 87 40 92 40 50 28 29 30

vervanging aantal 28 40 40 53 53 53

Laagspanning

Kabel

uitbreiding km 48 85 45 89 45 45 45 48 49

vervanging km 30 45 50 42 42 42

Laagspanningskasten

uitbreiding aantal 5 75 5 83 5 35 10 10 10

vervanging aantal 30 30 30 60 60 60

Aansluitingen aantal 1.700 1.661 1.650 1.675 1.800 890 2.050 2.150 2.250
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PLAN KCD 2013/2015 (X € 1.000) REALISATIE (X € 1.000) PLAN KCD 2017 (X € 1.000)

ELEKTRICITEIT 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
(T/M 30 JUNI)

2018 2019 2020 OPMERKING

Vervanging

Aansluitingen 927 1.697 1.621 1.948 2.469 1.068 2.415 2.378 2.425 Totaal inclusief bijdragen derden, exclusief overig

Onvoorzien 400 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal onvoorzien

Bijdragen derden 635 545 551 1.547 719 463 600 612 624 Totale bijdrage derden

Netten 6.232 10.573 7.919 9.778 11.214 6.468 10.022 10.862 9.706 Totaal inclusief bijdragen derden, exclusief overig

Onvoorzien 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal onvoorzien

Bijdragen derden 123 460 360 1.072 -43 211 0 0 0 Totale bijdrage derden

Overig 800 1.960 1.575 0 2.224 0 1.250 2.100 1.900 Grote vervangingsprojecten

Onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal onvoorzien

Bijdragen derden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bijdrage grote vervangingsprojecten

Uitbreiding

Aansluitingen 3.511 3.314 4.530 4.553 4.810 2.809 8.355 5.825 7.414 Totaal inclusief bijdragen derden, exclusief overig

Onvoorzien 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal onvoorzien

Bijdragen derden 3.073 2.853 3.313 4.156 3.474 2.619 5.961 3.897 5.350 Totale bijdrage derden

Netten 4.071 4.132 3.480 4.726 5.043 2.269 4.826 5.036 4.387 Totaal inclusief bijdragen derden, exclusief overig

Onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal onvoorzien

Bijdragen derden 0 0 0 0 0 0 45 45 0 Totale bijdrage derden

Overig 5.800 1.340 1.925 1.608 2.808 695 4.640 3.050 3.000 Grote uitbreidingsprojecten

Onvoorzien 2.500 2.095 4.132 0 0 0 0 0 0 Totaal onvoorzien

Bijdragen derden 4.550 0 0 28 0 27 0 0 0 Bijdrage grote uitbreidingsprojecten

Onderhoud

Onderhoud 5.712 5.725 5.839 7.383 7.054 3.985 8.426 8.016 8.188 Totaal inclusief bijdragen derden, exclusief overig

Bijdragen derden 184 195 199 628 646 227 572 584 596 Totale bijdrage derden

Storingen 2.480 2.221 2.266 2.593 2.658 1.441 2.510 2.560 2.612 Totaal inclusief bijdragen derden, exclusief overig

Bijdragen derden 0 0 0 150 203 141 223 227 232 Totale bijdrage derden

Overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grote onderhoudsprojecten

Meters

Meters 5.696 3.289 3.983 4.004 4.645 2.092 4.194 4.238 4.434 Totaal inclusief bijdragen derden

Bijdragen derden 0 0 0 10 11 9 6 6 0 Totale bijdrage derden

Tabel B 3.2 Investeringstabel in euro’s
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PLAN KCD 2013/2015 (X € 1.000) REALISATIE (X € 1.000) PLAN KCD 2017 (X € 1.000)

ELEKTRICITEIT 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
(T/M 30 JUNI)

2018 2019 2020 OPMERKING

Vervanging

Aansluitingen 927 1.697 1.621 1.948 2.469 1.068 2.415 2.378 2.425 Totaal inclusief bijdragen derden, exclusief overig

Onvoorzien 400 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal onvoorzien

Bijdragen derden 635 545 551 1.547 719 463 600 612 624 Totale bijdrage derden

Netten 6.232 10.573 7.919 9.778 11.214 6.468 10.022 10.862 9.706 Totaal inclusief bijdragen derden, exclusief overig

Onvoorzien 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal onvoorzien

Bijdragen derden 123 460 360 1.072 -43 211 0 0 0 Totale bijdrage derden

Overig 800 1.960 1.575 0 2.224 0 1.250 2.100 1.900 Grote vervangingsprojecten

Onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal onvoorzien

Bijdragen derden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bijdrage grote vervangingsprojecten

Uitbreiding

Aansluitingen 3.511 3.314 4.530 4.553 4.810 2.809 8.355 5.825 7.414 Totaal inclusief bijdragen derden, exclusief overig

Onvoorzien 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal onvoorzien

Bijdragen derden 3.073 2.853 3.313 4.156 3.474 2.619 5.961 3.897 5.350 Totale bijdrage derden

Netten 4.071 4.132 3.480 4.726 5.043 2.269 4.826 5.036 4.387 Totaal inclusief bijdragen derden, exclusief overig

Onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal onvoorzien

Bijdragen derden 0 0 0 0 0 0 45 45 0 Totale bijdrage derden

Overig 5.800 1.340 1.925 1.608 2.808 695 4.640 3.050 3.000 Grote uitbreidingsprojecten

Onvoorzien 2.500 2.095 4.132 0 0 0 0 0 0 Totaal onvoorzien

Bijdragen derden 4.550 0 0 28 0 27 0 0 0 Bijdrage grote uitbreidingsprojecten

Onderhoud

Onderhoud 5.712 5.725 5.839 7.383 7.054 3.985 8.426 8.016 8.188 Totaal inclusief bijdragen derden, exclusief overig

Bijdragen derden 184 195 199 628 646 227 572 584 596 Totale bijdrage derden

Storingen 2.480 2.221 2.266 2.593 2.658 1.441 2.510 2.560 2.612 Totaal inclusief bijdragen derden, exclusief overig

Bijdragen derden 0 0 0 150 203 141 223 227 232 Totale bijdrage derden

Overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grote onderhoudsprojecten

Meters

Meters 5.696 3.289 3.983 4.004 4.645 2.092 4.194 4.238 4.434 Totaal inclusief bijdragen derden

Bijdragen derden 0 0 0 10 11 9 6 6 0 Totale bijdrage derden
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Bijlage 4  Balanced Scorecard
FINANCIEEL PERSPECTIEF 2017

(K)PI Bedrijfswaarde Assetmanagement 
doelstellingen

KPI Norm Jaarcijfer 2015 Jaarcijfer 2016 Jaarcijfer Q2 - 2017 Score t.o.v. norm

Budgetdiscipline Onderhoud 
en Beheer

Economie 3 % Binnen budget van de jaaropdrachten Onderhoud en Beheer ≤ 100% 92,96% 105,89% 82,90%

KLANT / MARKT PERSPECTIEF 2017

(K)PI Bedrijfswaarde Assetmanagement 
doelstellingen

KPI Norm Jaarcijfer 2015 Jaarcijfer 2016 Jaarcijfer Q2 - 2017 Score t.o.v. norm

Spanningsklachten Kwaliteit, Imago, 
S-02, S-09

2 Doorlooptijd afhandeling spanningsklachten 95% binnen 6 weken 
afgehandeld

95% 97% 100%

Innovatie Economie, Duurzaam-
heid, Kwaliteit, Veiligheid, 
Stakeholder realtie

6 twee innovaties / proeftuinen daadwerkelijk geïnstalleerd of besloten tot 
aanschaf / installatie

100% n.v.t. 100% 50%

Planning realisatie AIV-
programma ‘Data in Control’

Kwaliteit 5 % faseringen conform planning gerealiseerd (oplevering van afgesproken 
beslisdocumenten of realisatie mijlpalen bij projecten)

≤ 90% in ontwikkeling 87% 100%

INTERN PROCES PERSPECTIEF 2017

(K)PI Bedrijfswaarde Assetmanagement 
doelstellingen

Jaarcijfer 2015 Jaarcijfer 2016 Jaarcijfer Q2 - 2017 Score t.o.v. norm

Datakwaliteit (revisieproces) Veiligheid, Kwaliteit, 
Economie, Imago, 
Duurzaamheid

1, 2, 5 Volledigheid van E&G data deze maand verwerkt (input AERO-KPI-rules) > 98% (was 95%) 98,88% 99,3% 98,9%

Juistheid van E&G data deze maand verwerkt (input AERO-KPI-rules) > 98% (was 95%) 92,37% 96,8% 96,7%

Actualiteit van E&G data deze maand verwerkt (wettelijk 30 werkdagen) > 90% (was 95%) 84,58% 88,5% 89,5%

Betrouwbaarheid/kwaliteit 
elektriciteitsnet

Kwaliteit, Imago 1, 2 Jaarlijkse uitvalduur (LS-net) ≤ 6 min\aansl/jaar 6 6,17 5,13

Jaarlijkse uitvalduur (MS-net) ≤ 13 min\aansl/jaar 10 8,43 9,20

Jaarlijkse uitvalduur (HS-net) ≤ 1 min\aansl/jaar 0,0000 0 0

Gemiddelde onderbrekingsduur (LS-net) ≤ 90 min\aansl/jaar 72 78 70

Gemiddelde onderbrekingsduur (MS-net) ≤ 60 min\aansl/jaar 58 54 48

Gemiddelde onderbrekingsduur (HS-net) ≤ 15 min\aansl/jaar 0 n.v.t. -

Onderbrekingsfrequentie (LS-net) ≤ 0,07 0,08 0,079 000,074

Onderbrekingsfrequentie (MS-net) ≤ 0,22 0,17 0,16 0,19

Onderbrekingsfrequentie (HS-net) ≤ 0,07 0,00 0,00 0,00

Projectenvoortgang 
(investeringen)

Veiligheid, Kwaliteit, 
Economie, Imago, 
Stakeholder relatie

1, 2 Inhoudelijke voortgang assetgedreven Investeringen versus planning (% assetgedreven 
initiatieven uit de Projectenkalender die aangevraagd, in opdracht of in uitvoering zijn)

≥ 95% t.o.v. planning 87% 72% 57%

Inhoudelijke voortgang Onderhoud versus planning
(het % van de activiteitgroepen dat gelijk of voor op de planning loopt)

≥ 95% t.o.v. planning 95% 95% 71%

Spanningskwaliteit Kwaliteit, Imago 1, 2 Steekproeven midden-/laagspanningswaarde cf. grenswaarde netcode > 95% 83% 86% 100%

Graafschades Veiligheid, Kwaliteit, 
Economie, Imago, 
Duurzaamheid

1, 2, 3 Aantal KLIC-meldingen ten opzichte van de graafschades aan 
E- en G-netten

≥ 46 78% 108% 45

Uitvalduur MS-graafschades: 65% van de uitvalduur waarde van 2014 ten gevolge 
van MS graafschades

≤ 65% van 2014 26% 49% 70%

LEREN & GROEI PERSPECTIEF 2015

(K)PI Bedrijfswaarde Assetmanagement 
doelstellingen

KPI Norm Jaarcijfer 2015 Jaarcijfer 2016 Jaarcijfer Q2 - 2017 Score t.o.v. norm

Ziekteverzuim: (afdeling 
AssetManagement)

Veiligheid, Imago 4 Ziekteverzuimpercentage, aantal ziektedagen versus beschikbare dagen ≤ 3,5 % 1,9% 1,0% 2,0%

Opleidingen: 
(eigen afdeling)

Veiligheid, Kwaliteit, 
Economie, Imago

4 Percentage van opleidingskosten (excl. interne uren) t.o.v. salaris > 2% per fte 4,08% 3,63% 1,9%
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Bijlage 4  Balanced Scorecard
FINANCIEEL PERSPECTIEF 2017

(K)PI Bedrijfswaarde Assetmanagement 
doelstellingen

KPI Norm Jaarcijfer 2015 Jaarcijfer 2016 Jaarcijfer Q2 - 2017 Score t.o.v. norm

Budgetdiscipline Onderhoud 
en Beheer

Economie 3 % Binnen budget van de jaaropdrachten Onderhoud en Beheer ≤ 100% 92,96% 105,89% 82,90%

KLANT / MARKT PERSPECTIEF 2017

(K)PI Bedrijfswaarde Assetmanagement 
doelstellingen

KPI Norm Jaarcijfer 2015 Jaarcijfer 2016 Jaarcijfer Q2 - 2017 Score t.o.v. norm

Spanningsklachten Kwaliteit, Imago, 
S-02, S-09

2 Doorlooptijd afhandeling spanningsklachten 95% binnen 6 weken 
afgehandeld

95% 97% 100%

Innovatie Economie, Duurzaam-
heid, Kwaliteit, Veiligheid, 
Stakeholder realtie

6 twee innovaties / proeftuinen daadwerkelijk geïnstalleerd of besloten tot 
aanschaf / installatie

100% n.v.t. 100% 50%

Planning realisatie AIV-
programma ‘Data in Control’

Kwaliteit 5 % faseringen conform planning gerealiseerd (oplevering van afgesproken 
beslisdocumenten of realisatie mijlpalen bij projecten)

≤ 90% in ontwikkeling 87% 100%

INTERN PROCES PERSPECTIEF 2017

(K)PI Bedrijfswaarde Assetmanagement 
doelstellingen

Jaarcijfer 2015 Jaarcijfer 2016 Jaarcijfer Q2 - 2017 Score t.o.v. norm

Datakwaliteit (revisieproces) Veiligheid, Kwaliteit, 
Economie, Imago, 
Duurzaamheid

1, 2, 5 Volledigheid van E&G data deze maand verwerkt (input AERO-KPI-rules) > 98% (was 95%) 98,88% 99,3% 98,9%

Juistheid van E&G data deze maand verwerkt (input AERO-KPI-rules) > 98% (was 95%) 92,37% 96,8% 96,7%

Actualiteit van E&G data deze maand verwerkt (wettelijk 30 werkdagen) > 90% (was 95%) 84,58% 88,5% 89,5%

Betrouwbaarheid/kwaliteit 
elektriciteitsnet

Kwaliteit, Imago 1, 2 Jaarlijkse uitvalduur (LS-net) ≤ 6 min\aansl/jaar 6 6,17 5,13

Jaarlijkse uitvalduur (MS-net) ≤ 13 min\aansl/jaar 10 8,43 9,20

Jaarlijkse uitvalduur (HS-net) ≤ 1 min\aansl/jaar 0,0000 0 0

Gemiddelde onderbrekingsduur (LS-net) ≤ 90 min\aansl/jaar 72 78 70

Gemiddelde onderbrekingsduur (MS-net) ≤ 60 min\aansl/jaar 58 54 48

Gemiddelde onderbrekingsduur (HS-net) ≤ 15 min\aansl/jaar 0 n.v.t. -

Onderbrekingsfrequentie (LS-net) ≤ 0,07 0,08 0,079 000,074

Onderbrekingsfrequentie (MS-net) ≤ 0,22 0,17 0,16 0,19

Onderbrekingsfrequentie (HS-net) ≤ 0,07 0,00 0,00 0,00

Projectenvoortgang 
(investeringen)

Veiligheid, Kwaliteit, 
Economie, Imago, 
Stakeholder relatie

1, 2 Inhoudelijke voortgang assetgedreven Investeringen versus planning (% assetgedreven 
initiatieven uit de Projectenkalender die aangevraagd, in opdracht of in uitvoering zijn)

≥ 95% t.o.v. planning 87% 72% 57%

Inhoudelijke voortgang Onderhoud versus planning
(het % van de activiteitgroepen dat gelijk of voor op de planning loopt)

≥ 95% t.o.v. planning 95% 95% 71%

Spanningskwaliteit Kwaliteit, Imago 1, 2 Steekproeven midden-/laagspanningswaarde cf. grenswaarde netcode > 95% 83% 86% 100%

Graafschades Veiligheid, Kwaliteit, 
Economie, Imago, 
Duurzaamheid

1, 2, 3 Aantal KLIC-meldingen ten opzichte van de graafschades aan 
E- en G-netten

≥ 46 78% 108% 45

Uitvalduur MS-graafschades: 65% van de uitvalduur waarde van 2014 ten gevolge 
van MS graafschades

≤ 65% van 2014 26% 49% 70%

LEREN & GROEI PERSPECTIEF 2015

(K)PI Bedrijfswaarde Assetmanagement 
doelstellingen

KPI Norm Jaarcijfer 2015 Jaarcijfer 2016 Jaarcijfer Q2 - 2017 Score t.o.v. norm

Ziekteverzuim: (afdeling 
AssetManagement)

Veiligheid, Imago 4 Ziekteverzuimpercentage, aantal ziektedagen versus beschikbare dagen ≤ 3,5 % 1,9% 1,0% 2,0%

Opleidingen: 
(eigen afdeling)

Veiligheid, Kwaliteit, 
Economie, Imago

4 Percentage van opleidingskosten (excl. interne uren) t.o.v. salaris > 2% per fte 4,08% 3,63% 1,9%
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Bijlage 5
Vergelijking indicatoren onvoorziene onderbrekingen Enduris 
met het landelijk gemiddelde

In deze bijlage is een vergelijking gemaakt tussen de door Enduris 
gerealiseerde waarden voor de kwaliteitsindicatoren en de waarden 
die landelijk gerealiseerd zijn. Deze vergelijking is beperkt tot het 
midden- en laagspanningsnet. Het hoogspanningsnet is buiten 
beschouwing gelaten omdat een deel van het hoogspanningsnet 
inmiddels in eigendom is van TenneT en Enduris slechts een 
beperkt 50 kV net bezit.

Jaarlijkse uitvalduur

In figuur B 5.1 is te zien dat Enduris, met uitzondering van het jaar 
2010, steeds beter scoort dan het landelijk gemiddelde voor wat 
betreft de uitvalduur in het midden- en laagspanningsnet. Dit was 
ook de afgelopen twee jaar weer ruimschoots het geval.

Gemiddelde onderbrekingsduur

In figuur B 5.2 is de gemiddelde duur van onderbrekingen in het 
middenspanningsnet vergeleken met het landelijk gemiddelde. In 
figuur B 5.3 is een dergelijke vergelijking voor onderbrekingen in 
het laagspanningsnet weergegeven. In beide netten scoort de 
gerealiseerde onderbrekingsduur aanzienlijk beter dan het landelijk 
gemiddelde. Hieruit kan onder andere worden geconcludeerd  
dat de storingswachtdienst goed functioneert, mede door de 
investeringen die zijn gedaan om storingen snel te lokaliseren en te 
verhelpen.
 
Voor het middenspanningsnet valt te denken aan:
•  het gebruik van beveiligingsrelais die een foutplaats indicatie 

geven;
•  het plaatsen van op afstand uitleesbare kortsluitindicatoren op 

strategische punten;
•  het op afstand bedienbaar maken van vrijwel alle vermogens-

schakelaars.

Voor het laagspanningsnet, dat weinig omschakelmogelijkheden 
kent, realiseert Enduris ook al jaren een zeer goede gemiddelde 
onderbrekingsduur. Daarbij moet worden aangetekend dat er veel 
sluimerende storingen zijn geweest. Dergelijke storingen worden 
veelal opgelost door het plaatsen van een nieuwe smeltveiligheid. 
De storingsduur wordt in dat geval vrijwel alleen bepaald door de 
aanrijdtijd. Dergelijke kortdurende onderbrekingen hebben uiteraard 
een gunstige invloed op de totale gemiddelde onderbrekingsduur.
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Figuur B 5.1 Gerealiseerde jaarlijkse uitvalduur voor onvoorziene onderbrekingen in het midden- en laagspanningsnet ten opzichte van 
het Nederlandse gemiddelde 
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Figuur B 5.2 Gerealiseerde gemiddelde onderbrekingsduur voor onvoorziene MS-onderbrekingen in vergelijking met het landelijk gemiddelde
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Onderbrekingsfrequentie

In figuur B 5.4 is de onderbrekingsfrequentie in het midden- en 
laagspanningsnet vergeleken met de landelijke onderbrekings- 
frequentie. Uit deze vergelijking kan worden geconcludeerd dat 
Enduris over vrijwel de gehele periode slechter scoort dan de 
landelijke cijfers op het gebied van de onderbrekingsfrequentie. 
Eén van de redenen voor met name het middenspanningsnet is de 
lage bebouwingsdichtheid in de provincie Zeeland. Hierdoor moet 
per aangeslotene aanzienlijk meer meters kabel gelegd worden, 
wat een grotere storingskans met zich meebrengt. In het 
laagspanningsnet komen vaak sluimerende storingen voor die kort 
duren maar wel regelmatig terug komen. Deze onderbrekingen 
worden, conform de landelijke afspraken, allemaal afzonderlijk 
geregistreerd, wat tot een verhoging van de onderbrekings- 
frequentie leidt.

Figuur B 5.3 Gerealiseerde gemiddelde onderbrekingsduur voor onvoorziene LS-onderbrekingen in vergelijking met het landelijk gemiddelde
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Figuur B 5.4 Gerealiseerde onderbrekingsfrequentie voor onvoorziene onderbrekingen in MS- en LS-net in vergelijking met het 
landelijk gemiddelde 
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Conclusie uit de vergelijking met het landelijk 
gemiddelde

De onderbrekingsfrequentie ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. 
Dit wordt vooral veroorzaakt door de lage bebouwingsdicht- 
heid en de uitgebreidere MS-netten die daardoor nodig zijn. Door 
investeringen in de snellere storingsafhandeling en een adequaat 
functionerende storingswachtdienst lukt het om een betere 
scores te realiseren ten aanzien van de onderbrekingsduur in 
vergelijking met de landelijke cijfers. Zodoende wordt bereikt dat 
de uitvalduur (het product van onderbrekingsfrequentie en onder-
brekingsduur) in de meeste gevallen beter is dan het landelijk 
gemiddelde.
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Bijlage 6
Plan voor het oplossen van storingen en onderbrekingen

Algemeen

Bij de aanpak en afhandeling van een storing in het elektriciteitsnet 
is het van belang op welk moment en in welk netvlak de storing 
optreedt. Vanuit het Regionaal Bedrijfsvoeringscentrum (RC) in 
Middelburg worden de 50, 30, 20 en 10 kV-netten en de 150 kV- 
transformatoren 24 uur per dag bewaakt. Alarmmeldingen vanuit 
de installaties zoals een te hoge of te lage spanning in een station, 
een eventuele overbelasting of uitval van een component, worden 
direct naar het RC doorgezonden, zodat adequaat actie kan worden 
ondernomen. De 50 kV-hoogspanningsinstallaties kunnen centraal 
en op afstand vanuit het RC worden bediend zodat in geval van 
storing direct door de dienstdoende bedrijfsvoerders kan worden 
ingegrepen.

In de middenspanningnetten zijn vrijwel alle schakelstations voor-
zien van afstandsbediening. Deze functionaliteit zal in de naaste 
toekomst worden uitgebreid, zodat een verdere uitbouw van de 
centrale bediening en een snellere afhandeling van storingen 
mogelijk wordt.

Naast de signalering van storingen en onderbrekingen vanuit de 
installaties in de netten wordt een groot aantal storingen gemeld 
door aangeslotenen op het laagspanningsnet. In de meeste 
gevallen gaat het om individuele storingen. In sommige gevallen 
kan het echter een netstoring betreffen, als er meerdere meldingen 
vanuit hetzelfde gebied komen. Deze komen dan binnen via het 
Nationaal Storingsnummer op het RC of bij de afdeling Front 
Office.

In het belang van een doeltreffende storingsafhandeling zijn de 
medewerkers van de storingsdienst voorzien van communicatie-
middelen, zoals mobiele telefoon, semafoon en navigatieapparatuur. 
Als richtlijn geldt een meldtijd voor de medewerkers van maximaal 
vijf minuten na een oproep.

Als bij een storing of dreigende storing met een verwachte duur 
van meer dan acht uur een grotere regio betrokken is, zal de 
bedrijfsvoerder op het RC de geconsigneerde van de management-
wachtdienst inlichten. Deze zal vervolgens een beslissing nemen 
over het eventueel opschalen van de organisatie en/of het 
 inwerking zetten van het calamiteitenplan. Dit vindt ook plaats bij 
gevaar voor personen of uitval van essentiële bedrijfsmiddelen. 

Bij de afhandeling wordt door de medewerkers gebruik gemaakt 

van diverse procedures of instructies. Woordvoering over storingen 
in de media is voorbehouden aan de woordvoerders van de  
afdeling Communicatie (kantooruren) of aan de management-
wacht (buiten kantooruren). Bij zeer grote storingen of calamiteiten 
is de Communicatie Manager het eerste aanspreekpunt voor  
journalisten.

In het kader van het op peil houden van de kennis en ervaring van 
bedrijfsvoerders is door TenneT in samenwerking met de andere 
regionale netbeheerders een periodiek terugkerende workshop 
‘Bescherm en Herstel’ opgezet. Alle bedrijfsvoerders van het RC 
nemen eens in de drie jaar aan deze workshop deel.

Inrichting storingswachtdienst

Bij de inrichting van de storingswachtdienst is onderscheid 
gemaakt tussen verschillende netvlakken. Voor de hoog-, midden- 
en laagspanningsnetten zijn verschillende wachtgroepen opgezet. 
Daarnaast is het net opgedeeld in verschillende regio’s. In verband 
met de vaak specifieke aspecten van storingen binnen de verschil-
lende netvlakken maken specialisten uit diverse ondersteunende 
afdelingen deel uit van de wachtgroepen. Alle wachtgroepen 
bestaan uit medewerkers met een door de directie uitgegeven 
persoonlijke, schriftelijke aanwijzing op grond van de norm 
‘Bedrijfsvoering Elektrische Installaties Branche Supplement’ 
 (BEI-BHS, BEI-BLS). Algemene instructies, waaronder wachtroosters 
en  wijzigingen in de lijst van ploegen voor de storingsdienst 
worden centraal door het RC verzorgd. De duur van de wachtdienst 
bedraagt één week. Wisseling van de wacht vindt plaats op 
 donderdagmorgen 08.00 uur.

Afhandeling van storingen in het 30 en 50 kV- 
net en 150 kV-transformatoren

Bij het oplossen van storingen in het 30 kV- en hoogspanningsnet 
vervult het RC een centrale rol. Vandaar uit wordt het hoogspannings- 
net continu bewaakt en bediend. Voorts coördineert het RC de 
 verschillende consignatiediensten van elektriciteit en gas en 
fungeert het als centrale post bij crises en calamiteiten in de 
 energievoorziening. Alle medewerkers van het RC beschikken over 
een aanwijzing als Bedieningsdeskundige (BD). De BD is leidend in 
de aansturing van de storingswachtdiensten, waarbij eventueel de 
Operationeel Installatie Verantwoordelijke (OIV) kan worden 
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geraadpleegd. Afhankelijk van de aard van de storing kan de OIV 
besluiten om de leiding over te nemen. Storingen worden door de 
BD in samenwerking met de storingscoördinator van afdeling 
Hoogspanningstechniek (HT) opgelost.

De storingscoördinator heeft een adviserende rol in het storings-
proces en is verantwoordelijke voor de reparatie van gestoorde 
componenten of netonderdelen na uitval. De eventuele netopbouw 
heeft prioriteit boven het repareren van het gestoorde gedeelte van 
de installatie of het net.

De storingsdienst van Hoogspanningstechniek bestaat uit een 
zestal teams. De teams zijn samengesteld uit specialisten op het 
gebied van hoogspanningstechniek. Elk team bestaat uit: 
•  Specialisten die zorg dragen voor het oplossen van de storing in 

het net of in een bepaalde groep bedrijfsmiddelen, te weten:
•  specialist primaire installaties met aanwijzing ‘Werk Verant-

woordelijke’;
•  specialist secundaire installaties met minimaal aanwijzing 

‘Allround Vakbekwaam Persoon’;
•  specialist datatransmissie installaties met minimaal aanwijzing  

‘Voldoende Onderricht Persoon’.

Afhandeling van storingen in de 10 en 
20 kV-netten

Bij de afhandeling van storingen in de 10 en 20 kV-netten ligt de 
regie volledig in handen van het RC. Een belangrijke taak is neer- 
gelegd bij de bedrijfsvoerders van het RC die hiertoe zijn opgeleid 
tot BD. Deze BD’s sturen rechtstreeks de storingswacht in het veld 
aan. Bij grote of lastige storingen kan de BD een beroep doen op een 
OIV die in een wachtgroep van zes medewerkers is georganiseerd.

Deze middenspanningsnetten worden vanaf het middenspannings-
railsysteem van de verschillende HS/MS-stations geëxploiteerd 
door afdeling Storingen en Onderhoud (S&O). Schakelhandelingen 
en veiligheidsmaatregelen in de middenspanningsnetten worden 
door medewerkers van S&O uitgevoerd nadat de BD zijn goed-
keuring hiervoor heeft gegeven. De bedrijfsvoerder van het RC mag 
zelfstandig schakelhandelingen op afstand verrichten. Storingen 
in deze netten die optreden tijdens kantooruren worden verholpen 
door daartoe bevoegde medewerkers uit de betreffende regio. 
Voor het oplossen van storingen buiten kantooruren wordt gebruik 
gemaakt van een tweetal wachtdiensten. Elk van deze wacht-
diensten bedient twee regio’s, namelijk noordoost enerzijds en 
zuidwest anderzijds. Bij grote of gecompliceerde storingen 
 ondersteunen deze wachtgroepen elkaar. 
 
Evenals bij het hoogspanningsnet zijn de wachtgroepen samen-
gesteld uit specialisten op het gebied van de middenspanning en 

bestaan gemiddeld uit zes medewerkers. Deze medewerkers 
kunnen allemaal als WV worden ingezet.

Afhandeling van storingen in de 0,4 kV-netten

Storingsmeldingen door aangesloten klanten komen via het 
 nationale storingsnummer voor elektriciteit en gas binnen. De 
opvolging van de storingsmelding en de aansturing van de 
monteurs wordt tijdens kantooruren verzorgd door de storings-
coördinator van de betreffende regio. Buiten kantooruren 
coördineert het RC de afhandeling van de storing. Per regio is voor 
het oplossen van storingen minimaal één wachtgroep aan- 
gewezen. De grootte van de regio of de bevolkings dichtheid van 
een regio kan in samenhang met de vastgelegde responstijden 
reden zijn om meerdere wachtgroepen in een regio in te richten.  
In voorkomende gevallen en in het kader van de opleiding van 
nieuwe middenspanningswachten verlenen monteurs van de 
laagspanningsstoringsdienst ondersteuning aan de storingsdienst 
voor de middenspanning tijdens storingen in de 10 en 20 kV-netten.

Ontwikkelingen

De afgelopen jaren zijn er op ruim 180 locaties in de 10 kV-netten 
draadloze elektronische storingsverklikkers geïnstalleerd. De alarme- 
ring is geïntegreerd in het centrale ‘Energie Management Systeem’ 
van het RC. Hiermee is de mogelijkheid tot centrale bedrijfsvoering 
uitgebreid en is het mogelijk om 10 kV-storingen sneller te lokali-
seren en op te lossen. 

Begin 2013 is er op het eiland Tholen een pilot gestart om ervaring 
op te doen met de mogelijkheden om op een grotere afstand in de 
10 kV-netten te kunnen schakelen. Hiertoe zijn in een vijftal 10 kV- 
distributiestations, schakelinstallaties aangebracht die centraal 
vanaf het RC kunnen worden bediend. Na evaluatie van deze proef  
is besloten dit principe ook op andere strategische netlocaties toe 
te gaan passen. Eind 2017 zullen circa 38 distributiestations voor-
zien zijn van centrale bediening vanaf het RC. 



238      Kwaliteits- en Capaciteitsdocument elektriciteit

Bijlage 7
Kwaliteitsniveaus HS-componenten

Kwaliteitsniveaus

Als nieuw

Deze kwalificatie wordt toegekend aan componenten die zich in 
een conditie bevinden als waren zij nieuw. Dit zijn de componenten 
met een geringe leeftijd, die correct en zonder storingen functioneren 
(invloeden van buitenaf zoals graafschades buiten beschouwing 
gelaten). Deze componenten zijn uitermate betrouwbaar. Bij de 
aanschaf van nieuwe componenten wordt veel waarde gehecht aan 
de kwaliteit. Een nieuw component moet dan ook volledig voldoen 
aan de laatste IEC-normen. De fabrikant moet dit door ontwerp-
proeven aantonen. Daarnaast moeten door de fabrikant alle te 
leveren componenten beproefd worden. Het mogelijk onderhoud 
van nieuwe componenten moet gewaarborgd zijn en de technische 
levensduur moet tenminste gelijk zijn aan de economische levens-
duur.

Goed
Deze kwalificatie wordt toegekend aan componenten die zonder 
noemenswaardige problemen functioneren. Deze componenten  
zijn betrouwbaar en het mogelijk onderhoud is op lange termijn 
(>10 jaar) gewaarborgd. Het uitvoeren van periodieke inspecties en 
onderhoud volstaat om deze componenten in goede conditie te 
houden.

Voldoende
Deze kwalificatie wordt toegekend aan componenten met een 
verhoogd risico op falen. Aan deze componenten is veelal een 
afwijking geconstateerd. Als het mogelijk is moeten aanvullende 
onderhoudsacties of modificaties worden uitgevoerd. De urgentie 
om aanvullend onderhoud of modificaties uit te voeren is per 
component verschillend, maar moet in de meeste gevallen binnen 
enkele jaren worden gerealiseerd. Ook wordt deze kwalificatie 
toegekend aan componenten waarbij de onderhoudbaarheid op 
middellange termijn (5-10 jaar) onzeker is. De beschikbaarheid van 
reserve-onderdelen en/of de kennis en kunde voor het onderhouden 
van de component zijn op termijn niet gegarandeerd.

Matig
Deze kwalificatie is onacceptabel. Het betreft componenten die 
regelmatig falen en/of waarvan de onderhoudbaarheid op korte 
termijn niet meer gewaarborgd kan worden. Deze componenten 
dienen op korte termijn vervangen te worden of door modificaties 
naar een hoger kwaliteitsniveau te worden gebracht.
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Bijlage 8 
Inhoudsopgave Calamiteitenplan Elektriciteitsvoorziening 

REV. NR. REV. DATUM

0. Bestrijdingsaanpak crisis algemeen

0.1. Inhoudsopgave 11 1-10-2017

0.2. Standaardagenda Beleidsteam 07 1-10-2016

0.3. Functie-taakkaarten Beleidsteam 07 1-10-2016

0.4. Agenda Operationeel Team 07 1-10-2017

0.5. Functie-taakkaarten Operationeel Team 07 1-10-2017

0.6. Functie-taakkaarten overig in te schakelen medewerkers 07 1-10-2017

0.7. Te hanteren Formats (te plaatsen in map op T-schijf) 07 1-10-2016

0.8. Indeling storingsniveaus 04 1-7-2012

0.9. Checklist opschaling Crisisteam en ruimte B221 11 1-10-2017

0.10. Checklist Afschaling en Nazorg 04 1-7-2012

REV. NR. REV. DATUM

Bijlage 1. Inleiding 10 1-10-2017

1.1. Crisisorganisatie

1.2. Organisatiestructuur 

1.3. Definitie storingen en calamiteiten

1.4. Definitie crisissituatie

1.5. Beknopte beschrijving elektriciteitsnetten 

1.6. Noodstroomvoorziening

1.7. Lijsten telefoonnummers

1.8. Communicatiemiddelen

1.9. Coördinatie ter plaatse

REV. NR. REV. DATUM

Bijlage 2. Crisisorganisatie bij Enduris 11 1-10-2017

2.1. Aansluiting bij de overheid

2.2. Vijf belangrijke vragen

2.3. Taken en verantwoordelijkheden Crisisteam

2.4. Structuur Crisisteam

2.5. Opschaling

2.6. Werkwijze Crisisteam

2.7. Regionaal Centrum en communicatiemiddelen

2.8. Communicatie

2.9. Plaatsvervanging

2.10. Aflossing en logistieke ondersteuning

2.11. Afschalen en Nazorg
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REV. NR. REV. DATUM

Bijlage 3. Crisisorganisatie bij de Overheid 09 1-10-2017

3.1. Rampenbestrijding door VRZ

3.2. Opschaling

3.3. Informeren Ministerie van Economische Zaken

3.4. Alerteringssysteem Terrorismebestrijding

REV. NR. REV. DATUM

Bijlage 4. Operations HT 09 1-10-2017

4.1. Crisisorganisatie Operations HT

4.2. Mogelijke calamiteiten

4.3. Reserveonderdelen

4.4. Huidige noodvoorzieningen

REV. NR. REV. DATUM

Bijlage 5. Operations S&O 10 1-10-2017

5.1. Crisisorganisatie Operations S&O

5.2. Richtlijnen noodvoeding bij uitval hoofdverdeelstations

5.2.1. 10 kV-koppelingen

5.2.2. Inzet noodstroomaggregaten

5.2.3. Beveiliging

5.2.4. Aarding

5.2.5. Toonfrequent

5.2.6. Windenergie

5.2.7. WKK

REV. NR. REV. DATUM

Bijlage 6. Bijlagen

6.1. Overzicht Hoogspanningsnet Zeeland 06 1-10-2017

6.2. Procedure uitgifte/inname satelliettelefoons 05 1-10-2017

6.3. Reservematerialen en noodvoorzieningen 08 1-10-2017

6.4. Bedrijven/instellingen met eigen noodvoorziening 08 1-10-2016

6.5. Bedrijven/instellingen met een WKK binnen de provincie Zeeland 10 1-10-2017

6.6. Rekenvoorbeelden noodvoorziening bij uitval hoofdverdeelstations 09 1-10-2017

6.7. Mobiele noodstroomvoorzieningen 02 1-10-2017

6.8. Instructie Invoeden met noodstroomaggrega(a)t(en) tijdens calamiteit 01 1-10-2017

6.9. Functionarissen én hun plaatsvervangers 01 1-10-2016

6.10. Belangrijke externe telefoonnummers 02 1-10-2017

6.11. Telefoonnummers van medewerkers 02 1-10-2017

6.12. Format en bereikbaarheid EZ 01 1-10-2017

6.13. Verzendlijst Calamiteitenplan E 00 1-7-2015

6.14. Opschalingsmatrix Elektriciteitssector 00 1-7-2015

6.15. Checklist calamiteiten 02 1-10-2017
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Bijlage 9
Doelstellingen Zeeuwse gemeentes lage en hoge temperatuur warmte

Wegens de grote omvang is het niet mogelijk een overzicht te 
geven van alle doelstellingen en acties per gemeente. Opvallende 
acties binnen gemeentes worden hieronder kort aangestipt.  
De aangeleverde beleidsplannen en energievisies van Vlissingen, 
Noord-Beveland en Sluis zijn recent verschenen en kijken door 
naar 2020. De overige gemeentes zijn bezig met de ontwikkeling 
van nieuwe plannen. De beschikbare informatie was daardoor niet 
altijd up-to-date, het kan zijn dat meer recentere ontwikkelingen 
niet meegenomen zijn in deze studie. 
De meeste gemeentes hebben hoge ambities. Tholen, Middelburg, 
Terneuzen en Veere willen energieneutraal zijn in 2050, waarbij de 
gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld moet geven en al 
eerder energieneutraal wil zijn. Schouwen-Duiveland wil al in 2040 
energieneutraal zijn. Voor gemeentes Vlissingen en Noord-Beveland, 
die recentere beleidsplannen hebben, is niet duidelijk of zij algemene 
ambities hebben. Specifieke doelen voor besparing en hernieuwbare 
energie binnen de gemeente zijn er, maar in beperkte mate. 

Besparingsdoelstellingen voor een aantal gemeentes:
•  Tholen wil 50 nul-op-de-meter woningen realiseren en vanaf 

2017 moet alle nieuwbouw energieneutraal zijn.
•  Middelburg heeft een doelstelling op het aantal woningen per 

jaar dat flinke energiebesparing doorvoert. Voor maximaal 43 
particuliere woningen heeft de gemeente maximaal € 21.000 
subsidie om de woning te renoveren tot nul-op-de-meter.

•  Borsele heeft een besparingsdoelstelling voor de gebouwde 
omgeving van 1% per jaar, te monitoren via het energielabel 
(precieze vormgeving nog uit te werken). Daarnaast heeft 
Borsele een doelstelling waar bij bedrijven 2% per jaar energie-
besparing en/of groei in duurzame energie moet worden 
behaald. Dit moet gerealiseerd worden door samenwerking 
tussen bedrijven en handhaving Wet milieubeheer.

•  Noord-Beveland geeft aan dat alle nieuwbouw zonder gas- 
aansluiting opgeleverd moet worden (all-electric) en energie-
neutraal moet zijn. Dit wordt geborgd in overeenkomsten met 
projectontwikkelaars. Het jaar van inwerkingtreding hiervan is 
echter niet helder.

•  Middelburg heeft een doelstelling voor energiebesparing bij 
bedrijven. In 2013 tekenen minstens 50 bedrijven een intentie-
verklaring waarin ze beloven in drie jaar 10% energie te besparen. 
In 2015 is dit aantal bedrijven opgelopen tot 100 en in 2017 
doen 250 bedrijven mee.

 

De Zeeuwse gemeenten werken sinds 2014 samen aan de  
uitvoering van het onderdeel ‘Energiebesparing in de bestaande 
gebouwde omgeving’ uit het Energieakkoord. Hiervoor is een project- 
organisatie ingericht met vertegenwoordigers van verschillende 
gemeenten. Allereerst is er bepaald wat de doelstellingen uit het 
energieakkoord precies voor de gemeentes betekenen en hoe ze 
hier invulling aan kunnen geven. Om verder structuur aan de doel-
stellingen te geven heeft de projectgroep een projectplan opgesteld 
met daarin organisatorische doelstellingen als ook inhoudelijke 
doelstellingen, het ‘tienpuntenplan’.

Daarnaast moet flinke besparing gerealiseerd worden in de 
Zeeuwse Stroomversnelling, een samenwerking tussen gemeentes, 
de Provincie en andere partijen. De ambitie is om in 2018 250 
woningen naar nul-op-de-meter gerenoveerd te hebben en in 2023 
10.000 woningen. Gemeentes geven het goede voorbeeld door zelf 
energiebesparende maatregelen door te voeren zoals het opwekken 
van duurzame energie indien rendabel, het verduurzamen van hun 
wagenpark en door monumentale gebouwen na te isoleren. 
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Bijlage 10
Overzicht nationale energiesubsidies lage en hoge temperatuur warmte

In de koopsector is een mix van maatregelen genomen om eigenaar/
bewoners te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. 
Zo trad in 2016 de ‘Stimuleringsregeling Energiebesparing Eigen 
Huis’ in werking waarbij woningbezitters subsidie kunnen aanvragen 
voor de isolatie van hun huis. Daarnaast is er ook de ‘Investerings- 
subsidie Duurzame Energie’ waarbij subsidie kan worden aan- 
gevraagd voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, 
biomassaketel en pelletkachel. Ook is een driejarige landelijke 
voorlichtingscampagne gestart. Vanuit het Nationaal Energie- 
bespaarfonds kunnen leningen worden verkregen tegen een lage 
rente.

In de huursector wordt toegewerkt naar een gemiddeld energie- 
label B in 2020 zoals afgesproken in het convenant energiebesparing 
huursector. Nu uit de ‘Nationale Energieverkenning 2016’ blijkt dat 
deze doelstelling naar verwachting niet gehaald wordt, zal het kabinet 
wettelijk verplichtende maatregelen voorbereiden gericht op een 
uitfasering van huurwoningen met niet-groene labels (slechter dan 
label C). Voor zeer energiezuinige renovaties in de gereguleerde 
sector is per 1 september 2016 de energieprestatievergoeding 
ingevoerd. 

Voor vastgoed is de toepassing verbeterd van de bestaande 
verplichting voor bedrijven om alle energiebesparende maatregelen 
te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen (Wet Milieu- 
beheer). Deze heeft gezorgd voor aanzienlijke energiebesparing. 
Waar mogelijk worden aanvullend meer verplichtende maatregelen 
ingezet zoals een minimum energielabel C voor kantoren dat thans 
in voorbereiding is en naar verwachting per 1 januari 2023 in 
werking treedt. Verkend zal worden of dit ook voor andere vast-
goedsectoren toepasbaar is. Voor nieuwbouw van rijkskantoren 
geldt vanaf 2019 als eis bijna energieneutraal en voor renovatie 
van rijkskantoren wordt energielabel A als uitgangspunt gehanteerd. 
Naast verplichtende maatregelen, continueert en verbreedt het 
kabinet de stimulering van energiebesparing via prijsprikkels, 
subsidies, laagrentende leningen, voorlichting en ondersteuning 
van innovatieve aanpakken. Deze maatregelen dragen bij aan het 
doelbereik van het Energieakkoord en vormen ook belangrijke 
eerste stappen om een scherper CO2-reductiepad in te zetten voor 
de gebouwde omgeving. 
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Bijlage 11
Overzicht transportnet Enduris

Schaal 1:250.000     Wijzigingsdatum: 26-06-2017

HS/MS-stations
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HS/MS-stations

1  150/50/10 kV-station Goes de Poel
  Repelweg, 4462 ET Goes
  
2  150/10 kV-station Vlissingen
  Voltaweg 6, 4382 NG Vlissingen

3  150/50/10 kV-station Westdorpe
  Westkade 123, 4551 LA Sas van Gent

9  150/50/10 kV-station Kruiningen
  Zanddijk, 4401 NJ Kruiningen
  
10  150/10 kV-station Oostburg
  Lange Herenstraat 91, 4501 PS Oostburg
  
11  50/10 kV-station Zierikzee
  Groeneweegje 21, 4301 RN Zierikzee
  
12  150/20/10 kV-station Middelburg
  Elektraweg, 4338 PK Middelburg

13  150/50/10 kV-station Terneuzen
  Herbert H Dowweg 9, 4542 NM Terneuzen
 
15  380/150/50/10 kV-station Borssele
  Wilhelminahofweg 1, 4454 PM Borssele
 
19  50/10kV station Sas van Gent
  Pottenbakkerstraat 7, 4551 LW Sas van Gent

20  50/10 kV-station Cambron
  Cambronsestraat 5a, 4581 RT Vogelwaarde
 
22  50/10 kV-station Oosterland
  Maatje Haringsjobsweg 11, 4307 NL Oosterland

23  50/10 kV-station Tholen
  Nijverheidsstraat 11, 4695 RC St. Maartensdijk

24  50/10 kV-station Terneuzen-Zuid
  Lange Reksestraat 15, 4538 AZ Terneuzen
 
26  150/20/10 kV-station Rilland
  Westelijke Spuikanaalweg 20, 4411 TB Rilland

28  50/10 kV-station Goes Evertsenstraat
  Evertsenstraat 9, 4461 XN Goes

30  150/10 kV-station Willem-Annapolder
  Everdijkseweg 1, 4421 RC Kapelle

31  150/30 kV-station Vlissingen-Oost
  Europaweg Zuid 4, 4389 PD Ritthem
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Bijlage 12
Criteria capaciteitsknelpunten

Belastbaarheid
De nominale belastbaarheid of nominale stroomsterkte van een 
component is de maximale stroom die de component aaneen- 
gesloten kan transporteren zonder nadelige effecten op de levens-
duur ervan. Belastbaarheid is een belangrijke functionele specificatie 
die veelal op de naamplaat is af te lezen en die voornamelijk wordt 
bepaald door de optredende elektrische verliezen en de thermische 
eigenschappen van de component. De elektrische verliezen die 
kwadratisch toenemen met de stroomsterkte uiten zich in warmte-
ontwikkeling. Deze overtollige warmte moet worden afgevoerd.  
De thermische eigenschappen van de component zijn hierbij van 
groot belang. Wanneer de temperatuur van een component te hoog 
oploopt als gevolg van overschrijding van de nominale stroom-
sterkte is er een sterk verhoogde kans op levensduurverkorting 
dan wel directe schade (smelten, verbranden of exploderen).

Capaciteitsknelpunten op het gebied van belastbaarheid worden 
vastgesteld door middel van het uitvoeren van loadflow berekeningen. 
Wanneer uit de netberekeningen blijkt dat de nominale stroom-
sterkte van één of meer componenten wordt overschreden, is er 
sprake van een knelpunt. De nominale stroomsterkte wordt zowel 
tijdens de normale bedrijfstoestand als tijdens een enkelvoudige 
storingssituatie gehanteerd.

Ondanks het feit dat netten van 50 kV en lagere spanningen niet 
hoeven te voldoen aan de befaamde N-1 criteria, zoals verwoord in 
de Netcode, handhaaft Enduris toch dit criterium voor het 50 kV 
transportnet. De belangrijkste reden hiervoor is het grote belang 
van het 50 kV transportnet voor de betreffende voorzienings- 
gebieden. Qua functionaliteit vervult het 50 kV transportnet namelijk 
(evenals het overkoepelende 150 kV transportnet) een transport-
functie. De reden dat er in het verleden is gekozen voor een 
spanningsniveau van 50 kV in plaats van 150 kV heeft te maken 
met de geringe belasting en aansluitdichtheid in de betreffende 
regio’s. Daardoor kon (en kan nog steeds) volstaan worden met 
een lager spanningsniveau in de betreffende gebieden.
De omvang van het elektriciteitsverbruik en de belasting in het 50 kV 
transportnet is echter dusdanig groot dat grootschalige toepassing 
van noodstroomaggregaten geen praktische en werkbare oplossing 
biedt voor langdurige storingen aan één component. Vandaar dat 
ervoor gekozen is om de betrouwbaarheid van het 50 kV transport- 
net te waarborgen door strikte handhaving van de enkelvoudige 
storingsreserve bij een net dat volledig in bedrijf is.
 

Een soortgelijke beschouwing ligt eveneens ten grondslag aan het 
redundant uitvoeren van HS/MS-transformatoren op de 50 kV HS/ 
MS-stations. Ook hier is de omvang van het gevraagde vermogen 
dusdanig groot dat grootschalige toepassing van noodstroom- 
aggregaten geen werkbare oplossing biedt voor langdurige 
storingen aan één transformator. Het plaatsen van een reserve 
transformator is in zulke gevallen de aangewezen oplossing.

Spanningsniveau
Voor handhaving van de spanningskwaliteit hanteert Enduris de 
kwaliteitseisen zoals geformuleerd in artikel 3.2.1 van de Netcode, 
zie hoofdstuk 4.6. ‘Productkwaliteit’. Uitgangspunt voor het  
beoordelen van de berekeningsresultaten voor de spanning vormt 
het kwaliteitsaspect ‘Langzame spanningsvariaties’. Samengevat 
komt dit erop neer dat de nominale spanning bij de klanten aan- 
gesloten op 35 kV en hoger maximaal 10% van de nominale waarde 
mag afwijken. Afwijkingen beneden de 90% en boven de 110% acht 
de netbeheerder ontoelaatbaar.

Capaciteitsknelpunten op het gebied van het spanningsniveau 
worden vastgesteld door middel van het uitvoeren van loadflow 
berekeningen. Wanneer uit de netberekeningen blijkt dat de  
spanningsafwijking op één of meer knooppunten in het net groter 
is dan 10%, is er sprake van een knelpunt. Deze grenzen worden 
zowel tijdens de normale bedrijfstoestand als tijdens een enkel-
voudige storingssituatie gehanteerd.

Kortsluitvastheid
De kortsluitvastheid van een component is de maximale stroom 
die de component kortstondig (enkele seconden) kan transporteren 
zonder nadelige effecten op de levensduur ervan. Kortsluitvastheid 
is evenals belastbaarheid een belangrijke functionele specificatie 
van een component. Het is een maat voor de robuustheid van de 
uitvoering. Er is daarbij sprake van zowel een dynamische (krachten) 
component als een thermische component. De dynamische 
(krachten) component heeft te maken met het doorstaan van 
mechanische krachten die de component zwaar belasten in geval 
van kortstondige hoge stroomsterkten. De thermische component 
heeft te maken met het doorstaan van de snelle opwarming als 
gevolg van kortstondige hoge stroomsterkten. Hoe robuuster de 
component is uitgevoerd, hoe hoger de kortsluitvastheid.
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Als gevolg van de opkomst van steeds meer decentrale  
opwekkingseenheden alsook de toename van het grootschalige 
productievermogen op de hogere netvlakken nemen de kortsluit-
vermogens in de netten steeds verder toe. Het gevolg hiervan is 
dat hier en daar de grenzen van de kortsluitvastheid van bepaalde 
componenten in zicht komen. Vooral in de HS/MS-stations, waar 
veelal meerdere voedende verbindingen samenkomen, kan de 
stroomsterke van een kortsluitstroom kortstondig zeer hoog 
oplopen in geval van een kortsluiting. De hoogte van de kortsluit-
stroom wordt voornamelijk bepaald door de karakteristieke 
eigenschappen van generatoren, de afstand tussen de generatoren 
en de foutplaats alsook van de karakteristieke eigenschappen van 
de verbindingen tussen de generatoren en de foutplaats.

Capaciteitsknelpunten op het gebied van kortsluitvastheid worden 
vastgesteld door middel van het uitvoeren van kortsluitberekeningen. 
Wanneer uit dergelijke berekeningen blijkt dat de kortsluitvastheid 
van één of meer componenten of netdelen wordt overschreden,  
is er sprake van een knelpunt. Deze grenzen worden zowel tijdens 
de normale bedrijfstoestand als tijdens een enkelvoudige storings-
situatie gehanteerd.

Bij het vaststellen van de capaciteitsknelpunten is gebruik gemaakt 
van de volgende toetsingscriteria:
•  onder handhaving van de enkelvoudige storingsreserve mogen 

de stroomsterkten in verbindingen in het 50 kV transportnet niet 
stijgen boven 90% van hun nominale belastbaarheid;

•  onder handhaving van de enkelvoudige storingsreserve mogen 
de spanningen in het 50 kV transportnet niet stijgen boven 
110% van de nominale spanning en niet dalen beneden 90% van 
de nominale spanning;

•  onder handhaving van de enkelvoudige storingsreserve mogen 
de stroomsterkten in de HS/MS-transformatoren niet stijgen 
boven 100% van hun nominale belastbaarheid;

•  bij een net dat volledig in bedrijf is en alle decentrale opwekkings- 
eenheden zijn ook in bedrijf mag de kortsluitvastheid van 
componenten in het net op geen enkele plaats worden over-
schreden.
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Bijlage 13
Bow tie analyse

Prestatie barrière ES S M G EG

Activatie

Geactiveerd

Gedeeltelijk geactiveerd

Niet geactiveerd

H

?

M

L

Inherente sterkte

Mate van effectiviteit

Tijdigheid

L

L

M

M

H

H

?
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Effect op:

Activatie:
De mate waarin de barrière wordt geactiveerd hangt af van het type barrière. Er kunnen drie verschillende typen barrières worden onderscheiden:

•  passieve barrières: bij dit type barrière is geen activatie benodigd. De functionaliteit is veelal opgesloten in het (technisch) ontwerp. Een voorbeeld is een 
afschermingsplaat ter voorkoming van elektrocutie; 

•  actieve barrières: hierbij is activatie benodigd via (technische) systemen of apparaten. Een voorbeeld is een beveiligingsrelais waarbij op basis van een 
meting en een vergelijking een uitschakelcommando aan een vermogensschakelaar wordt gegeven;

•  procedurele barrières: hierbij vind activatie plaats door menselijk optreden en zijn dan ook meer organisatorisch van aard. Het veiligstellen van een kabel 
of installatie, uitgevoerd door een monteur alvorens de werkzaamheden te starten, is een voorbeeld van een procedurele barrière. 

Bij actieve en procedurele barrières zijn veelal drie onderdelen benodigd om te kunnen functioneren. Dit is weergegeven in figuur B 13.1.

Figuur B 13.1 Onderdelen van een actieve en procedurele barrière

Sense
Een waarneming waarbij 

gecontroleerd wordt op een 
veranderende situatie. Dit 

kan zowel door een persoon 
(zien, horen en voelen) als ook 
elektronisch of mechanisch 

worden uitgevoerd.

Decide 
Op basis van de waarneming 

wordt via een besluitvormings-
proces (criteria) bepaald welke 
actie nodig is. Dit kan door een 
persoon, (computer)programma 

of apparaat (mechanisch) 
worden uitgevoerd.

Act
De actie voortkomend uit 

het besluitvormingsproces 
wordt uitgevoerd. Dit kan 

door een persoon, systeem 
of apparaat (mechanisch) 

worden gedaan.

Sense

?

Decide

?

Act

?

Bedreiging

?

Top Event

?

Conse-
quentie
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Effect

?
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Elke onderdeel uit figuur B 13.1 dient (correct) uitgevoerd te worden om de barrière juist, tijdig en volledig te activeren. 

Inherente sterkte:
De inherente sterkte betreft de mate waarin de barrière het scenario (ofwel de oorzaak, het risico of gevolg) kan stoppen. Dit is afhankelijk van het ontwerp 
van de barrière waarin de gewenste functionaliteit en prestaties zijn bepaald. Het bepalen van de inherente sterkte is een kwalitatief proces waarbij ook 
het tijdselement een rol speelt (hoe snel de barrière op volle sterkte is). De inherente sterkte is de theoretische sterkte van de barrière. De sterkte kan echter 
verminderen door o.a. veroudering van materialen en de invloed hiervan op de eigenschappen. 

Analyse prestatie barrière:
Hoe de barrière daadwerkelijk in de praktijk zal presteren hangt dus af van de mate waarin de barrière wordt geactiveerd en de daadwerkelijke sterkte 
van de barrière. Dit is o.a. afhankelijk van:
• de aanwezigheid van duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van medewerkers; 
• Het functioneren van de verantwoordelijke personen (competenties en bewustzijn);
• De juistheid, volledigheid en tijdigheid van communicatie en informatiemanagement;
• Aanwezigheid van een duidelijk besluitvormingsproces inclusief besliscriteria;
• Betrouwbaarheid van systemen, programma’s, apparaten door:
o goed ontwerp (functionele en kwaliteitseisen via o.a. normen incl. wet- en regelgeving);
o juiste aanleg en in bedrijfsname (o.a. BEI/VIAG, voorschriften etc.);
o monitoren van de betrouwbaarheid (meten van prestaties en condities);
o effectief oplossen van storingen (storingsorganisatie, calamiteitenplan);
o effectief onderhoud te plegen (tijdig, kwalitatief schoonmaken, testen, etc.);
o tijdig te modificeren of te vervangen.

Escalatiefactoren zijn de oorzaken waardoor een barrière niet (goed) presteert. Bovenstaande aspecten kunnen ook worden gekenmerkt als escalatiefactoren 
wanneer deze niet goed zijn gemanaged. Escalatiefactoren zijn dus gericht op het falen van de barrière en leiden niet direct tot de kritische ongewenste 
gebeurtenis (risico) uit figuur 5.1. Het is van belang om inzicht te krijgen in de aanwezige escalatiefactoren en welke barrières aanwezig zijn om deze mitigeren.

Analyse bow tie scenario’s
Wanneer de prestaties van de individuele barrières is bepaald, dient de bow tie te worden beoordeeld. 
Hierbij kan worden gecontroleerd of er voor de afzonderlijke scenario’s voldoende preventieve maatregelen (barrières) zijn ingericht om het risico te voor-
komen, danwel corrigerende maatregelen (barrières) zijn ingericht om de gevolgen te beperken. Naast het aantal kan men de volgende zaken controleren:
• wat is de balans tussen de preventieve en corrigerende maatregelen (barrières)?;
•  worden er verschillende typen barrières toegepast (passief, actief of procedureel) om de betrouwbaarheid te verhogen? Hiermee wordt de onderlinge 

afhankelijkheid verkleind;
•  hebben verschillende barrières binnen een scenario last van dezelfde escalatiefactoren? Hierdoor kunnen verschillende barrières door dezelfde oorzaak 

niet meer functioneren;
•  worden er veel barrières toegepast die individueel matig presteren? Veelal vormt dit geen sterk geheel. Er wordt dan ook aangeraden om een aantal 

barrières te versterken;
•  hoe worden de barrières gemanaged? Zijn er verschillende verantwoordelijke personen aangesteld om de barrières te bewaken, of is dit allemaal bij één 

persoon belegd?

Het beoordelen van de bow tie is een kwalitatief proces waarvoor geen duidelijke criteria bestaan. Het belangrijkste doel is om inzicht te krijgen in hoe de 
risico’s worden beheerst door aanwezige barrières. Het kwalitatieve beoordelingsproces kan men echter verrijken met verschillende data. Door bijvoorbeeld 
het analyseren van leermomenten, incidenten en ongevallen wordt inzichtelijk welke barrières in een specifiek scenario hebben gefaald. Ook kan men 
kwantitatief onderzoek doen naar hoe vaak de oorzaken zich voordoen en hoe vaak dit resulteert in het opgetreden risico. Vervolgens, hoe vaak treedt het 
risico op en hoe vaak resulteert dit in specifieke gevolgen? Door het verrijken van het kwalitatieve beoordelingsproces van de bow tie met aanvullende data 
kan men nog beter inzicht krijgen in hoeverre de aanwezige barrières als geheel presteren. Op basis hiervan kan men besluiten of er aanvullende maatregelen 
nodig zijn. Dit kan in de vorm van het verbeteren van de bestaande barrières en/of het introduceren van nieuwe barrières.

Doel van het project:
Binnen de ‘Contactgroep Bow ties’ vallend onder Netbeheer Nederland, neemt Enduris deel aan het opstellen en bijwerken van generieke (gas) bow ties. 
Dit heeft geresulteerd in een aantal generieke bow ties. Binnen Enduris zullen de generieke bow ties nader worden geanalyseerd. Dit gebeurt door te kijken 
of de genoemde barrières aanwezig zijn en zo ja, wat de verwachte prestaties zijn van deze individuele barrières. Ook zal worden onderzocht in hoeverre 
het samenspel van de barrières het ongewenste scenario kunnen stoppen. Barrière management op dit niveau is relatief nieuw voor Enduris. Hierbij zal ook 
gebruik worden gemaakt van aanvullende data vanuit o.a. incidenten. Op basis van de verkregen inzichten zal een besluit worden genomen om wel of geen 
aanvullende maatregelen te treffen. Dit kan in de vorm van het verbeteren van de bestaande barrières en/of het introduceren van nieuwe barrières.
Nu wordt de bow tie-methodiek vooral toegepast binnen gasnetbeheer. Echter diverse barrières waaronder het KLIC-WIN-proces (uitwisselingen van kabel en 
leiding informatie) en de storingswachtdienst zijn gemeenschappelijk. Op deze manier zal het project ook bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid t.a.v. 
het elektriciteitsnetbeheer. Voorzien wordt dat in de nabij toekomst ook specifieke bow ties op het gebied van elektriciteit worden opgesteld en geanalyseerd.   

Initiatief 3: AM 2.0
Het project ‘Asset Management 2.0’ heeft tot doel om o.a. veiligheidsaspecten op een systematische wijze te integreren in het gehele proces van ontwerp, 
aanleg, in bedrijfsname, bedrijfsvoering, beheer en onderhoud, verwijdering en ontmanteling. Dit project is in meer detail in hoofdstuk 3 beschreven.
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