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Voorwoord
Met het, op 1 januari 2008, in werking treden van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) is de verantwoordelijkheid 

voor het beheer van de 110 kV- en 150 kV-hoogspanningsnetten van de regionale netbeheerders overgegaan naar 

TenneT TSO B.V. (TenneT). Op grond van een overgangsbepaling in de WON is het beheer van met zogeheten  

Cross Border Leases (CBL) belaste netten niet van rechtswege naar TenneT overgegaan. Hierdoor is het beheer van 

het 150 kV-netdeel CBL Randmeren onveranderd bij Liander gebleven. 

Liander heeft de 110 kV- en 150 kV-hoogspanningsnetdelen die niet met een CBL zijn belast, per 1 juni 2009 in 

eigendom overgedragen aan TenneT. Voor het met CBL belaste 150 kV-netdeel (het net Randmeren), waarvan 

Liander eigenaar en formele netbeheerder is gebleven, is een onderbeheerovereenkomst (sub-management 

agreement) tussen TenneT en Liander afgesloten. 

Op grond van deze onderbeheerovereenkomst voert TenneT voor Liander alle taken opgenomen in artikel 16, lid 1 

van de Elektriciteitswet 1998 uit. Zo wordt enerzijds in hoogst mogelijke mate tegemoet gekomen aan het doel van 

de wet, terwijl anderzijds de rechten en verplichtingen uit hoofde van de CBL-overeenkomst worden gerespecteerd. 

Tot de in de onderbeheerovereenkomst genoemde taken behoort onder andere het opstellen van het Kwaliteits- en 

Capaciteitsdocument (KCD) voor het 150 kV-net Randmeren. Het KCD voor het met CBL belaste netdeel zoals dat nu 

voorligt, is door Liander goedgekeurd en wordt door Liander, als de formele netbeheerder, aangeboden. 

TenneT volgt voor het uitvoeren van de in de onderbeheerovereenkomst bedoelde taken dezelfde procedures en 

werkwijzen zoals die gehanteerd worden voor het beheren van de netdelen waarvoor TenneT zelf de netbeheerder is. 

Om die reden zijn de teksten in dit KCD grotendeels overgenomen van het KCD dat TenneT voor de eigen netdelen 

heeft opgesteld. Daarom komt regelmatig de naam ‘TenneT’ terug in de tekst. Met het begrip ‘Asset Owner’ wordt in 

het KCD 150 kV-net Randmeren echter de directie van Liander bedoeld.

Ingrid Thijssen

Directeur Liander N.V.
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1 Inleiding

Het netdeel Randmeren omvat het 150 kV-net in oostelijk en zuidelijk Flevoland en in een aangrenzend gedeelte 

van Gelderland en vormt één geheel met het 150 kV-net in Utrecht en het resterende 150 kV-net in Gelderland  

(zie kaart 7.1).

Dit document is door TenneT opgesteld conform artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998, waarbij voor het 150 kV-net 

in het Randmerengebied is beschreven:

• Welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd;

• Hoe het kwaliteitsbeheersingssysteem van de transportdienst is ingericht;

• Wat de kwaliteitstoestand van de componenten is en welke vervangingsinvesteringen noodzakelijk zijn;

• Hoe wordt voorzien in de totale behoefte aan transportcapaciteit voor de periode 2018-2027.

Voor het netdeel CBL-Randmeren heeft Liander de uitvoering van de netbeheertaken, zoals beschreven in artikel 16, 

lid 1 van de Elektriciteitswet 1998, overgedragen aan TenneT. Daarom is in dit document het hoofdstuk Kwaliteits-

beheersing gebaseerd op het kwaliteitsbeheersingssysteem zoals TenneT dit hanteert.

De streefwaarden van het kwaliteitsniveau voor het netdeel Randmeren zijn identiek aan de waarden die TenneT 

hanteert voor de overige Nederlandse 150 kV- en 110 kV-hoogspanningsnetten die TenneT in eigendom heeft. 

Liander onderschrijft de toepassing van het TenneT kwaliteitsniveau op het 150 kV-net CBL-Randmeren.

De “Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas” van 1 juli 2011 is als leidraad voor dit Kwaliteits- en 

Capaciteitsdocument gehanteerd. In de openbare bijlage is een document opgenomen waarin de conformiteit tussen 

KCD en ministeriële regeling is vastgelegd.

TenneT is ook in 2017 verantwoordelijk voor de uitvoering van de beheer- en 

onderhoudstaken van het met Cross Border Leases belaste 150 kV-netdeel 

Randmeren van Liander. Als onderdeel van deze taken heeft TenneT voor dit 

net het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2018 - 2027 opgesteld.
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2 Visie, missie en strategie
2.1 Visie

De maatschappij heeft gekozen voor de grootschalige overstap naar duurzame energie. De opwek van deze energie 

zorgt voor grote veranderingen in de dynamiek van de elektriciteitsvoorziening. Tegelijkertijd worden we steeds 

afhankelijker van elektriciteit. Dit vereist dat de leveringszekerheid voortdurend op peil wordt gehouden. Om deze 

ontwikkelingen bij te benen, moet de Europese elektriciteitsmarkt verder integreren. Een solide marktinrichting, 

technische en operationele innovatie, oplossingen voor de opslag van elektriciteit en voldoende netcapaciteit zijn 

allemaal nodig om vraag en aanbod over de landsgrenzen in balans te kunnen houden.

2.2 Missie

TenneT wil waarde voor stakeholders creëren door de leveringszekerheid van elektriciteit op onze markten te 

waarborgen en als toonaangevende netbeheerder mee te werken aan de ontwikkeling van een geïntegreerde en 

duurzame elektriciteitsmarkt in Noordwest-Europa.

2.3 Strategie

De wereld om ons heen verandert snel. De Europese elektriciteitsmarkt wordt verder geïntegreerd en er vindt meer 

grensoverschrijdend elektriciteitstransport plaats. Onder druk van de politiek en de maatschappij vindt er in Europa 

een snelle overgang plaats van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-

energie, mede ingegeven door het streven naar een autonome energievoorziening voor Europa. Tegelijkertijd loopt 

de vraag naar centraal opgewekte energie terug doordat huishoudens steeds meer zelf elektriciteit opwekken. 

Consumenten worden zogeheten ‘prosumenten’. De vraag naar en het aanbod van elektriciteit verlopen dan ook 

volgens complexere patronen en dit maakt onze taak om de leveringszekerheid te waarborgen nog lastiger. In 2015 

hebben wij daarom onze strategie herzien.

Strategische doelen

Onze overkoepelende doelstelling is om waarde te creëren voor onze belanghebbenden, conform onze missie. 

We willen deze doelstelling bereiken door:

• de leveringszekerheid van elektriciteit te waarborgen en de inpassing van duurzame energie mogelijk te maken;

• leiding te geven aan de ontwikkeling van een geïntegreerde en duurzame Noordwest- Europese 

elektriciteitsmarkt;

• contacten te onderhouden met onze belanghebbenden: onze medewerkers, onze aandeelhouder, 

toezichthouders, beleidsmakers, klanten, leveranciers, media, belangenorganisaties en lokale gemeenschappen;

• te innoveren en onze bedrijfsactiviteiten aan te passen met het oog op de toekomst.

Strategische prioriteiten

We hebben zeven strategische prioriteiten benoemd waarmee we een bijdrage leveren aan het behalen van onze 

doelstellingen. De eerste drie prioriteiten worden aangemerkt als ‘essentieel’ en de overige vier als ‘faciliterend’. 

De volgorde houdt geen verband met het respectievelijke belang van de prioriteiten:

1 De flexibiliteit en veerkracht van ons transportnet verbeteren om de leveringszekerheid te waarborgen;

2 Het gebruik van gegevens en analysemethodes stimuleren;

3  De integratie van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt bevorderen, met speciale aandacht voor Nederland, 

België en Duitsland;

4 Anticiperen en inspelen op maatschappelijke wensen en behoeften door middel van dialoog en innovatie;

5 Toegang behouden tot kapitaalmarkten en aandelenkapitaal;

6 Streven naar een optimale bedrijfsvoering;

7 Streven naar een optimale organisatie.
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Het kwaliteitsbeheersingssysteem is ingericht op basis van een Asset Management-model (§3.1) en Besturings- 

en Beheersingsmodel (§3.2).

3.1 Asset Management-model

3.1.1 Balanceren tussen risico, performance en kosten
De balans tussen performance (veiligheid, kwaliteit en capaciteit) van de transportdienst en de kosten die TenneT 

daarvoor moet maken wordt voor een belangrijk deel bepaald door de keuze in risicopositie. Hoewel deze keuze een 

beleidsuitgangspunt van TenneT is, zal zij door overheidsinstanties zoals de ACM (die er onder andere voor moet 

waken dat de aangeslotenen niet teveel voor het transport van elektriciteit betalen) gecontroleerd worden. Hierbij 

wordt niet alleen gekeken naar de effectiviteit van TenneT’s activiteiten (worden de doelstellingen gerealiseerd), 

maar ook naar de efficiëntie waarmee de activiteiten worden uitgevoerd (de verhouding tussen de resultaten en de 

inzet van middelen). De effectiviteit en efficiëntie bepalen in belangrijke mate de vergoeding van de kosten die 

TenneT maakt om aan haar prestatie criteria van de infrastructuur te voldoen.

Om beide aspecten, kosten en performance, aantoonbaar in balans te houden, heeft TenneT net als vele andere 

infrastructuurbeheerders gekozen voor een risicogebaseerd Asset Management-model. TenneT heeft dit model en 

bijbehorende processen ingericht conform de normen NTA8120, ISO55000 en ISO9001. Met een risicogebaseerd 

Asset Management-model wordt bedoeld dat TenneT een zeker risico (bijvoorbeeld kans op uitval) accepteert om zo 

te voldoen aan gedefinieerde performance criteria, zonder onnodige kosten te maken.

Risicogebaseerd Asset Management is ontwikkeld voor het managen van kapitaalintensieve bedrijfsmiddelen (ook 

wel assets genoemd), die gekenmerkt worden door enerzijds een lange levensduur en anderzijds een significant 

afbreukrisico voor het realiseren van de doelstellingen van het bedrijf.

Risicogebaseerd Asset Management maakt onderbouwde keuzes in de te maken kosten mogelijk. Deze kosten 

worden doorgaans op de korte termijn gemaakt, terwijl het bijbehorende risico op minder performance (wanneer er 

niet wordt geïnvesteerd) zich pas op middellange of lange termijn openbaart.

De gedachte achter risicogebaseerd Asset Management is dan ook een continue balancering tussen risico, 

performance en kosten. Hierbij staan de doelstellingen die het bedrijf wil realiseren op de voorgrond. De afgeleide 

eisen voor de assets volgen hieruit, evenals de uit te voeren activiteiten aan de assets. De activiteiten tenslotte dienen 

zo efficiënt mogelijk uitgevoerd te worden om de kosten zo laag mogelijk te houden. Gewenste bedrijfs resultaten en 

afgeleide eisen aan de assets staan binnen het Asset Management model dus centraal. De benodigde resources (geld, 

mensen en middelen) zijn een gevolg van de gewenste resultaten en eisen. Het Asset Management-model kenmerkt 

zich ook door het onderscheiden van drie verschillende rollen met specifieke gevraagde competenties per rol.

3 Kwaliteitsbeheersingssysteem 
Het kwaliteitsbeheersingssysteem binnen TenneT bestaat uit de organisatie  -

structuur (inclusief definitie van rollen, verantwoordelijkheden en bevoegd-

heden), de processen en de samenhangende afspraken en werkwijzen binnen 

het bedrijf. Het kwaliteitsbeheersingssysteem stelt TenneT in staat planmatig en 

integraal te sturen en te beheersen zodat de organisatie met haar processen, 

medewerkers, middelen en leveranciers effectief en efficiënt klantafspraken 

nakomt, organisatie doelen realiseert, voldoet aan wet- en regelgeving en in 

staat wordt gesteld bij te sturen en te verbeteren.
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3.1.2 Rollen en verantwoordelijkheden
De drie rollen die in het Asset Management-model worden onderscheiden (Figuur 3.1):

• De Asset Owner, die de rol van eigenaar heeft, bepaalt de strategische kaders waar de infrastructuur aan moet 

voldoen. Zo definieert de Asset Owner bijvoorbeeld de gewenste performance en de mate van risico op (afname 

van) deze performance die nog acceptabel is. Op basis van de kosten en de risico’s die de Asset Manager 

aandraagt enerzijds en de door de directie gewenste performance anderzijds stelt zij de strategische kaders bij 

waar nodig. Ook omgevingsontwikkelingen, afkomstig van externe stakeholders, kunnen voor de Asset Owner 

aanleiding zijn de kaders bij te stellen;

• De Asset Manager monitort en analyseert de assets en definieert wat er met de assets moet gebeuren om aan de 

eisen en kaders van de Asset Owner te voldoen. Dit kan worden onderverdeeld in het specificeren van het 

benodigde onderhoud, het definiëren van vervangingsprogramma’s en het identificeren van uitbreidings-

investeringen. Al deze voorgestelde activiteiten worden bezien vanuit het eventuele risico dat TenneT loopt met 

haar bedrijfsmiddelen en de door de Asset Owner toegestane risicopositie. Daarmee kan de Asset Manager 

adviseren bepaalde projecten of programma’s met prioriteit uit te voeren of juist uit te stellen wanneer dit vanuit 

het oogpunt van het balanceren tussen risico, performance en kosten effectiever wordt geacht. Vanuit een 

portfolio met risicomitigerende maatregelen adviseert de Asset Manager wat in welk tijdsdomein uitgevoerd moet 

worden en waakt daarmee over de effectiviteit van het onderhouds- en investeringsplan;

• De Service Providers moeten de door de Asset Manager gedefinieerde maatregelen aan de assets daadwerkelijk 

uitvoeren. De Service Providers hebben als uitdaging deze maatregelen zo goedkoop mogelijk uit te voeren, door 

bijvoorbeeld slimme oplossingen te bedenken, het hanteren van doordachte inkoopprocedures of het aangaan 

van meerjarige contractvormen. Hiermee zijn de Service Providers onder meer verantwoordelijk voor de 

efficiëntie van het onderhouds- en investeringsplan. Het dagelijks beheer van de assets wordt ook uitgevoerd 

door de Service Providers. 

Figuur 3.1 - Asset Management-model

Asset Owner 
 

KPI’s 

Asset Manager 
 

Prestatie – Risico – Resultaat 
 

‘De juiste dingen doen’ 

Kaders 
(strategisch beleid) 

Effectiviteit 
(wat & wanneer) 

Efficiency 
(kosten & hoe) 

Service Provider 
 

Kennis en kunde om opdrachten 
goed en goedkoop uit te voeren 

 

‘De dingen juist doen’ 
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3.2 Besturings- en beheersingsmodel

Het besturingsmodel van TenneT:

•   is primair gericht op het realiseren van klanteisen en doelstellingen van de Asset  Management-keten, en het 

voldoen aan verdere interne en externe kaders;

• is gebaseerd op duidelijke resultaatgebieden (afgeleid van organisatiedoelen);

• gaat uit van zoveel mogelijk integrale sturing en resultaatverantwoordelijkheid op alle niveaus;

• is zo eenvoudig en transparant mogelijk;

• weerspiegelt de structuren (organogram) en basisprocessen (processenhuis) van de organisatie.

In het besturingsmodel wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten besturingscycli: de besturingscycli die de 

hiërarchische lijn volgen en de besturingscycli die de functionele lijn volgen. De ‘hiërarchische’ cycli ondersteunen 

de integrale sturing en beheersing op alle niveaus in de Asset Management-keten, de algehele planning en de 

voortgang van het desbetreffende organisatieonderdeel. De ‘functionele’ cycli betreffen onder meer de processen in 

de keten en de gemaakte afspraken tussen klant (intern of extern) en leverancier (intern of extern), de voortgang van 

deze afspraken, het overleg hierover tussen betrokken partijen en de eventuele bijsturing daarvan (de voortgang en 

de resultaten van de dienstverlening in de voortbrengingsketen). Een voorwaarde voor een eenduidige sturing en 

beheersing is dat beide type cycli in verband met elkaar worden gezien (onderlinge consequenties en risico’s moeten 

bekend zijn).

Onder besturen verstaan we de deelactiviteiten plannen (Plan) en uitvoeren (Do) en onder beheersen verstaan 

we het controleren (Check) en bijsturen (Act). Deze vier activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 

Figuur 3.2 wordt de samenhang duidelijk gemaakt in de Plan-Do- Check-Act (PDCA)-cyclus. Binnen iedere proces-

stap vindt een afzonderlijke PDCA-cyclus plaats.

 

Figuur 3.2 - PDCA-cyclus met aantal besturingsinstrumenten

3.2.1 Resultaatgebieden
Essentieel voor de werking van het managementsysteem is het functioneren van de besturingscycli binnen de 

organisatie. De “kapstok” voor de besturingscycli is gebaseerd op de verdeling van resultaatgebieden in de 

organisatie.

Resultaatgebieden ontstaan wanneer de strategie van de organisatie is verdeeld aan de hand van het hiërarchische 

organogram naar voor de verantwoordelijk manager beïnvloedbare doelstellingen, waarbij rekening wordt gehouden 

met afhankelijkheden.
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Een resultaatgebied betreft een beschrijving van verantwoordelijkheden in termen van te bereiken resultaten.  

Het is een middel om:

• strategische doelen te verdelen en te vertalen in tactische/operationele doelstellingen; verantwoordelijkheden 

te vertalen in meetbare outputvereisten;

• afhankelijkheden inzichtelijk te maken;

• bevoegdheden te delegeren zonder zicht op het totaal te verliezen; verantwoordelijkheden te duiden ten aanzien 

van compliance;

• normen te ontwikkelen ten behoeve van de beheersing van operationele bedrijfsprocessen;

• Planning en Control-cyclus hierop af te stemmen en maximaal te laten bijdragen;

• inhoud van de besturingsinstrumenten vorm te geven.

De resultaatgebieden zijn de basis om de besturing en beheersing verder in te richten.

3.2.2 Besturingsinstrumenten
Om aan de besturingscycli (op verschillende niveaus) invulling te geven, worden besturingsinstrumenten ingezet die 

in onderlinge samenhang betekenis krijgen. Essentiële instrumenten zijn:

• Plannen (voor het vertalen van strategie naar meetbare doelstellingen);

• Processen (de processen zijn vastgelegd in het TenneT-processenhuis. De processen worden beheerd onder 

verantwoordelijkheid van een proceseigenaar);

• Registraties (voor het vastleggen van bewijs van het functioneren van de processen voortkomend uit interne en 

externe audits);

• Rapportages (voor het verzamelen, analyseren en presenteren van relevante gegevens over het behalen van de 

gestelde doelen);

• Overleggen (voor het bijsturen van processen en de organisatie op basis van relevante gegevens om de gestelde 

doelen te bereiken, enerzijds besluitvormend en anderzijds afstemmend van karakter);

• Actielijsten (voor het vastleggen van bewijs van de besluitvorming en bijsturing).

3.2.3 'Three lines of defence'-model
Het is van belang de beheersing van de organisatie te structureren en daarbinnen eenieder zijn 

verantwoordelijkheden te laten nemen. De verantwoordelijkheden ten aanzien van het 

kwaliteitsbeheersingssysteem worden duidelijk in het ‘Three Lines of Defence’-model (Figuur 3.3) weergegeven.  

Dit model geeft richting voor de verdeling van verantwoordelijkheden rondom de beheersing van de 

bedrijfsprocessen binnen TenneT. Het model gaat uit van de volgende gelaagdheid:

• Eerste lijn (Operationeel management): Het management is primair verantwoordelijk voor de resultaten, de 

uitvoering, het naleven van wet- en regelgeving en de effectiviteit van de interne beheersing. De besturingscycli 

(overleggen en actiepunten) met de bijbehorende instrumenten (rapportages en dashboards) vormen voor de 

operationele manager de basis voor de besturing van de organisatie;

• Tweede lijn (Control, compliance-, risico- en kwaliteitsmanagement): Deze lijn ontwikkelt het beleid, toetst op 

naleving ervan en toetst de effectiviteit van de beheersing van de eerste lijn. Hierbij kijkt de tweede lijn voor de 

beoordeling naar de werking van de besturingscycli van het operationele management.

• Derde lijn (Interne auditing): De derde lijn geeft aanvullende zekerheid over de vraag of de eerste en tweede lijn 

gezamenlijk voldoende beheersing bieden om de organisatiedoelstellingen te bereiken. Deze derde lijn is 

onafhankelijk van de eerste en tweede lijn.

Figuur 3.3 - 'Three lines of defence'-model

1st line 2nd line 3rd line 

Management Risico Management & 
Internal Control Interne Audit 

Manage risico’s op dagelijkse basis en 
verzeker de effectiviteit van mitigerende 
maatregelen 

Stuur, monitor en ondersteun 
management in het managen van risico’s 
en het geven van zekerheid 

Biedt aanvullende zekerheid aangaande 
de effectiviteit van mitigerende 
maatregelen 
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Bij TenneT worden interne audits uitgevoerd op basis van:

• geïdentificeerde risico’s uit de jaarlijkse risico-inventarisatie;

• een standaard frequentie (alle processen worden ten minste eens in de drie jaar geaudit);

• eventuele uitkomsten van een externe audit;

• een verzoek van het management.

Tot slot worden externe audits uitgevoerd op verzoek van TenneT en op verzoek van derde partijen zoals de ACM. 

Voorbeelden zijn de Jaarrekeningcontrole, ISO-certificering (9000 en 55000), NTA8120-certificering en  

VCA-certificering. Auditbevindingen die worden geconstateerd door externe auditpartijen worden op dezelfde 

manier geregistreerd als interne auditbevinden en hierop vindt dan ook dezelfde afhandeling plaats.

3.3 Investeringsproces

Het investeringsproces bestaat globaal uit zeven stappen, te weten:

1 Vaststellen van marktbehoefte, strategische kaders en toegestane risicopositie;

2 Analyseren van de infrastructuur op basis van conditie en marktontwikkelingen;

3 Identificeren knelpunten in de infrastructuur;

4 Beoordelen risico’s van de geïdentificeerde knelpunten;

5 Definiëren van mitigerende maatregelen;

6 Analyseren van de projectenportfolio;

7 Opstellen van een jaarlijks onderhoud- en investeringsplan en de uitvoering daarvan.

Elk van deze stappen wordt hieronder nader toegelicht, onderverdeeld naar de deelactiviteit in de PDCA-cyclus.

PLAN

1  Vaststellen van marktbehoefte, strategische kaders en toegestane risicopositie 

Voor de ontwikkeling van de vraag naar en het aanbod van elektriciteit worden door de Asset Owner realistische 

schattingen gemaakt. Dit om inzicht te krijgen in de mogelijke consequenties bij piekbelastingen van het 

transport net. Belangrijke input voor deze marktontwikkelingscenario’s komt van ENTSO-E (een Europees netwerk 

van Transmission System Operators (TSO’s) voor elektriciteit) die onder andere in haar 10-jarenvisie de 

verwachtingen ten aanzien van de markt- en netontwikkelingen op Europese schaal combineert. Verder wordt 

onder meer rekening gehouden met (lokale) elektriciteitsvraag en -belasting, opgestelde productiecapaciteit van 

zowel conventionele centrales als zon- en windvermogen en prijzen van brandstoffen en CO2-emissierechten om 

de inzet van centrales te bepalen.

Onder meer op basis van deze marktontwikkelingen stelt de Asset Owner – in overleg met de directie – de 

strategische kaders vast. Ook definieert de Asset Owner de bedrijfswaarden, de gewenste performance op de 

bedrijfswaarden en overige kaders. 

2   Analyseren van de infrastructuur op basis van conditie en marktontwikkelingen 

Eén van de speerpunten van de Asset Manager is het identificeren van de onderhouds- en investeringsbehoefte 

aan de hand van knelpunten in de infrastructuur. Hiervoor hanteert TenneT een aantal analysemethodieken. Voor 

het analyseren van de onderhoudsbehoefte wordt gebruik gemaakt van uitgebreide storingsanalyses en de 

Health Index (de Health Index wordt uitvoeriger beschreven in paragraaf 5.2 Nut en noodzaak vervangings-

investeringen). Hierbij wordt op basis van de leeftijd van de assets en de conditie van de assets (op basis van 

inspecties) bepaald wanneer diverse soorten onderhoud moeten worden uitgevoerd of wanneer vervangingen 

moeten plaatsvinden. Ook de frequentie van de inspecties en de resultaten van het onderhoud worden periodiek 

geëvalueerd. 

De capaciteitsbeperkingen in de infrastructuur worden bepaald door netberekeningen aan de hand van de 

verwachte marktontwikkelingen.

3  Identificeren knelpunten in de infrastructuur 

Uit de analyses wordt een netconcept ontwikkeld dat voldoet aan de geïdentificeerde toekomstscenario’s. Alle 

relevante (capaciteits)knelpunten worden vervolgens beschreven in het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument.  In dit 

nationale netontwikkelingsplan wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop TenneT de capaciteit en 

kwaliteit van haar transportdienst heeft geborgd, inclusief de vervangingsinvesteringen.
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4  Beoordelen risico’s van de geïdentificeerde knelpunten 

Elk geïdentificeerd knelpunt wordt beoordeeld op het risico dat dit knelpunt geeft op de door TenneT 

gedefinieerde bedrijfswaarden. Het doel van deze risicobeoordelingen is na te gaan in hoeverre de 

geïdentificeerde knelpunten een bedreiging vormen voor de visie, missie en strategie van TenneT. De laatste 

zijn door de Asset Owner vertaald in een strategisch raamwerk of bedrijfswaardenmodel (zie ook stap 1). 

TenneT hanteert de bedrijfswaarden Veiligheid, Kwaliteit van Levering, Financieel, Reputatie, Milieu, Klanten en 

Compliance. 

 

Indien het knelpunt een bedreiging vormt voor één of meer bedrijfswaarden, wordt door de Asset Manager 

bepaald wat de kans op voorkomen is, en – gegeven dat de bedreiging inderdaad optreedt – wat de consequentie 

op die specifieke bedrijfswaarde is. De combinatie van kans en effect geeft vervolgens een maat voor het risico 

op die bedrijfswaarde. De risicobeoordelingen worden opgeslagen in het asset risicoregister van TenneT. Het 

resultaat van een risicobeoordeling kan variëren van verwaarloosbaar tot ontoelaatbaar, op één of meerdere van 

de bedrijfswaarden.

5  Definiëren van mitigerende maatregelen  

Indien het risiconiveau een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, wordt een mitigerende maatregel (in termen 

van een onderhoudsactiviteit of een investeringsproject) bepaald. Alle maatregelen worden opgenomen in een 

projectenportfolio. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat er tevens maatregelen zijn die niet risicogedreven 

zijn. Bijvoorbeeld klantaansluitingen, vanwege de wettelijke plicht die TenneT heeft om klanten aan te sluiten op 

het net, of reconstructies van de infrastructuur, aangezien deze op verzoek van derden worden uitgevoerd en 

veelal (deels) door derden worden vergoed.

6  Analyseren van de portfolio 

Hoewel elke maatregel in de portfolio haar nut en noodzaak kent (of vanuit verplichtingen richting derden of vanuit 

het aan het project gekoppelde risiconiveau van het knelpunt), vindt binnen Asset Management nog een 

verdiepings slag plaats op het risicogedreven deel van de portfolio. De achterliggende reden is dat er doorgaans 

sprake is van beperkte resources, waardoor niet alle projecten op hetzelfde moment in de tijd uitgevoerd kunnen 

worden. De verdiepingsslag optimaliseert de portfolio door te balanceren tussen risico, performance en kosten.  

Deze optimalisatie is niet geheel triviaal. Immers, met het streven naar een zo’n laag mogelijk risicoprofiel neemt 

de performance weliswaar toe, maar zullen ook de kosten stijgen. 

 

Omgekeerd, wanneer er minder geld wordt gespendeerd aan de infrastructuur, zal het risicoprofiel toenemen, met 

als direct gevolg dat de kans op uitval toeneemt en dus de performance van de infrastructuur daalt.

DO

7  Opstellen van een ( jaarlijks) onderhouds- en investeringsplan en de uitvoering daarvan 

De optimalisatie van de portfolio resulteert in een advies over welke projecten op welke termijn uitgevoerd 

moeten worden. Deze exercitie vindt periodiek plaats en een samenvatting van deze resultaten wordt opgenomen 

in het ( jaarlijks) onderhouds- en investeringsplan. Na beoordeling en goedkeuring van het onderhouds- en 

investeringsplan door de Asset Owner, is de Asset Manager, via de door haar aangestuurde Service Providers, 

verantwoordelijk voor de realisatie van dit plan. De Service Provider is verantwoordelijk voor de efficiëntie van het 

door haar uitgevoerde werk.

CHECK

De voortgang van het uitvoeren van het onderhouds- en investeringsplan wordt in een kwartaalrapportage 

gerapporteerd. Op basis hiervan wordt gekeken in hoeverre de daadwerkelijk gerealiseerde performance strookt 

met de eisen die de Asset Owner hieraan stelt. De kwartaalrapportages worden uiteindelijk opgeleverd aan de 

directie van TenneT.

ACT

Periodiek wordt de voortgang van de uitvoering van het onderhouds- en investeringsplan besproken en vindt, indien 

noodzakelijk, bijsturing plaats. Daarnaast beoordeelt de directie de effectiviteit van haar kwaliteitsbeheersings-

systeem eenmaal per jaar door middel van een directiebeoordeling. Indien nodig worden gedefinieerde acties 

opgenomen in het onderhouds- en investeringsplan van de volgende planningscyclus.
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3.4 Beheer- en instandhoudingsproces

De activiteiten, intervallen en de besliskaders voor inspectie en onderhoud van de assets in het netwerk worden 

door Asset Management vastgesteld. Alle netdelen worden volgens hetzelfde onderhoudsconcept in stand 

gehouden. De uitvoering van de werkzaamheden wordt jaarlijks in opdracht gegeven aan de Service Providers.

In Figuur 3.4 wordt een overzicht van het beheer- en instandhoudingsproces weergegeven. Daarbij is de koppeling 

met de PDCA-cyclus van dit proces aangegeven conform het TenneT kwaliteitsbeheersingssysteem.  

De werking van het kwaliteitsbeheersingssysteem wordt bevestigd door het Asset Management Verificatie 

Certificaat (zie bijlage 1).

Figuur 3.4 - Beheer- en instandhoudingsproces

PLAN
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Criticality Analysis (FMECA). Daarin worden de risico’s van het falen van assets op componentniveau geanalyseerd 
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hoogspanningsinstallaties (primair, secundair, tertiair, telecom en verbindingen) van TenneT bevat met name 

preventieve inspecties. Daarnaast worden er in het onderhoudsconcept ook zaken vanuit de omgeving (o.a. 

wetgeving en milieu) meegenomen die relevant zijn voor het onderhoud aan de assets.
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Jaarlijks wordt een onderhoudsplan opgesteld vanuit het onderhoudsconcept. Dit zijn de standaardactiviteiten. Deze 

worden aangevuld met niet-standaardactiviteiten die in de Check-fase geïdentificeerd worden.
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DO

Het onderhoudsplan wordt in opdracht gegeven aan de Service Providers. Naast de planbare activiteiten zijn er ook 

nog onvoorziene activiteiten, zoals het correctief onderhoud en vervolgwerkzaamheden die direct moeten worden 

uitgevoerd. Als zich storingen hebben voorgedaan, worden reparaties uitgevoerd of worden indien nodig 

componenten vervangen.

CHECK

Afwijkingen in de toestand, gesignaleerd tijdens het uitvoeren van het onderhoudsplan, worden vastgelegd en 

gerapporteerd, via de conditie-indicatoren en de afwijkingenregistratie.

Daarnaast worden vervolgactiviteiten geïnitieerd en vastgelegd, die nodig zijn om gedetecteerde risico’s te 

mitigeren. Dit alles conform de TOR’s en het Kader Storingen en Vervolgactiviteiten Instandhouding.

Bij een storing wordt bezien of deze ook op andere plaatsen kan optreden. Dit gebeurt onder andere door storings-

onderzoeken (Root Cause Analysis) uit te laten voeren aan gefaalde en uitgevallen componenten. Dit heeft als doel 

om het risico in kaart te brengen voor overige componenten en daarmee eventuele herhaling te voorkomen door 

mitigerende maatregelen te treffen. Aan de hand van de bevindingen uit het onderzoek en trendanalyses van de 

Health Index worden de risico’s van de betreffende assets afgewogen tegen de bedrijfswaarden conform het risico-

model van TenneT. Bij de risicoanalyse van de assets worden verschillende opties ter risicoreductie afgewogen. Hieruit 

volgt een strategie om de instandhouding van een assetpopulatie of een netdeel op niveau te brengen of te houden.

ACT

De vervolgactiviteiten worden op basis van risiconiveau geprioriteerd en uitgezet in de tijd. De strategie voor het op 

niveau brengen of houden van de fysieke toestand van componenten kan bestaan uit een uitbreiding van het 

onderhoudsconcept, het uitvoeren van een structurele revisie of het vervangen van componenten. De vervangings- 

en revisieprojecten worden opgenomen in de portfolio. De uitbreiding van de onderhoudsactiviteiten wordt in het 

onderhoudsplan verwerkt. Ook kunnen de hieruit voortvloeiende inzichten aanleiding zijn om het onderhouds-

concept te evalueren en op relevante punten aan te passen.

3.5 Storingsafhandelingsproces

Figuur 3.5 geeft een overzicht van de activiteiten die samenhangen met de melding en afhandeling van een storing 

of onderbreking. Het 110/150 kV- en 220/380 kV-net van TenneT kent een verregaande automatisering en afstands-

besturing vanuit de landelijke bedrijfsvoeringscentra. De alarmmeldingen van het Energy Management Systeem 

(EMS) van alle component-gerelateerde storingen worden door bedrijfsvoering geanalyseerd en opgevolgd. De 

storing wordt geregistreerd en er vindt altijd onderzoek plaats naar de oorzaak van de storing. Op basis van de 

uitkomst van het onderzoek worden mitigerende maatregelen genomen.   

Naast deze componentgerelateerde storingen -en onderbrekingen zijn er ook nog gebeurtenissen zoals het 

onbevoegd klimmen in hoogspanningsmasten, branden en overige indirecte bedreigingen van de transportdienst 

die kunnen leiden tot een storing of onderbreking. Meldingen van deze gebeurtenissen komen telefonisch binnen op 

de bedrijfsvoeringcentra, waarna de bedrijfsvoering de noodzakelijke acties onderneemt en de gebeurtenissen 

registreert. De combinatie van EMS-alarmmeldingen en telefonische meldingen en de verwerking hiervan door de 

dienstdoende bedrijfsvoerder dekt het volledige scala van meldingen die relevant zijn in het kader van de registratie 

van de kwaliteitsindicatoren.

TenneT verwerkt de storingsmeldingen conform de Nestor-systematiek. Zodra een melding binnenkomt die ‘Nestor 

relevant’ is, maakt de senior bedrijfsvoerder een registratie aan in de Nestor-invoerapplicatie. De senior bedrijfs-

voerder vult op basis van het EMS en/of telefonische gegevens de registratie in voor zover dat op dat moment 

mogelijk is. De registratie krijgt de status ‘geregistreerd’ en is opgeslagen in de database. Daarnaast zorgt de senior 

bedrijfsvoerder voor het in gang zetten van de operationele afhandeling en de 12-uursrapportage als input voor 

verdere analyse en communicatie naar pers en klanten.

De operationele afhandeling voor het oplossen van de storing en de communicatie naar betrokkenen wordt dus 

direct in gang gezet. Door de serviceprovider wordt binnen 24 uur een eerste storingsrapportage (de 24-uurs-

rapportage) opgesteld.
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In de navolgende dagen wordt de ontbrekende informatie over de technische oorzaak door de serviceprovider en 

eventuele onderzoeksteams aangeleverd in de vorm van een vijf-daagse storingsrapportage. De gegevens over 

eventueel getroffen aansluitingen in onderliggende netdelen met bijbehorende hersteltijden worden door de 

betreffende regionale netbeheerder aangeleverd. De betrokken processpecialisten verwerken al deze gegevens 

vervolgens via de Nestor-invoerapplicatie, waarna de betreffende registratie op status ‘afgehandeld’ wordt gezet.

Asset Management voert op basis van de storingsrapportage van de serviceprovider analyses uit en zet acties in 

gang naar de serviceproviders om fouten in ontwerpen en instellingen te herstellen. Uit de analyse volgt ook of aan 

de kwaliteitsnormen voldaan wordt. Vanuit de analyse wordt ook de technische oorzaak aan de klantafdeling 

teruggekoppeld. Vanuit de klantafdeling worden klantvragen beantwoord en wordt de eventuele compensatie-

vergoeding uitbetaald aan de direct getroffen klanten of wordt deze vergoeding via de betreffende regionale 

netbeheerder aan de getroffen middenspannings- en laagspanningsklanten uitbetaald.

Figuur 3.5 - Schematisch overzicht van activiteiten bij storingen
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worden de diverse technische datamodellen geharmoniseerd tot een eenduidig TenneT Asset Gegevensmodel 

(TAG). Vanuit het BMR is het daarmee mogelijk om uniform over alle applicaties heen informatie te delen met derden. 

Een hulpmiddel dat hiervoor wordt ingezet is GeoWeb, een online webapplicatie die iedereen binnen de organisatie 

toegang geeft tot de asset data.
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Figuur 3.6 - Structuur van het bedrijfsmiddelenregister van TenneT 

Vanuit het BMR wordt ook de Health Index, ten behoeve van de conditiebepaling van assets, gevoed met asset data. 

De Health Index wordt beschreven in paragraaf 5.2 (Nut en noodzaak vervangingsinvesteringen) van dit Kwaliteits- 

en Capaciteitsdocument. Asset data die niet rechtstreeks uit het BMR te halen zijn, zoals tekeningen en 

documentatie, zijn binnen TenneT opvraagbaar of beschikbaar via de documentmanagementsystemen van de 

interne en externe Service Providers. Gegevens die niet digitaal voorhanden zijn, zijn op te vragen via het asset 

informatieloket dat hiervoor is ingericht bij TenneT.

TenneT hanteert een methode voor kwaliteitsbewaking waarbij, door middel van herkomstlabels, ieder gegeven in 

het BMR te herleiden is naar de bron waaruit het betreffende gegeven is voortgekomen.

Afhankelijk van de bron van herkomst wordt in een kwaliteitslabel de mate van betrouwbaarheid voor de business 

uitgedrukt.

Verder maakt het betreffende kwaliteitslabel inzichtelijk of met eventuele aanvullende informatie de kwaliteit van het 

betreffende element kan worden verhoogd. Maandelijks worden de vulgraad en kwaliteit van asset data gerapporteerd.

Het actueel en volledig houden van het BMR is een continue activiteit die in de operationele processen van TenneT 

geborgd is. Zowel voor verbetering van de huidige asset data als het doorvoeren van wijzigingen zijn processen 

geïmplementeerd en vastgelegd in het TenneT Processenhuis. Nieuwbouw- en vervangingsprojecten moeten 

voldoen aan de richtlijnen voor tijdige, juiste en volledige oplevering van asset data, zoals vastgelegd in de asset 

datachecklist. Daarnaast zijn in nadere overeenkomsten per Service Provider afspraken vastgelegd over het 

databeheer van onderhoudsactiviteiten. Na inbedrijfname moeten de bijbehorende asset datamutaties binnen twee 

maanden doorgevoerd zijn. Door middel van audits wordt getoetst op proces en inhoud.

Om te voldoen aan de afspraken in het kader van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (grond-

roerders regeling) heeft TenneT het beleid ‘Graafschade Preventie: uitvoering werkzaamheden in de nabijheid van 

TenneT assets’ opgesteld en is TenneT aangesloten op de applicatie KLIC-Online/WAB, die wordt beheerd door het 

Kadaster. Het genoemde beleid is er op gericht te voorkomen dat werkzaamheden van derden schade toebrengen 

aan het elektriciteitsnet van TenneT. Brochures over veiligheidsaanbevelingen zijn een ander instrument om schade 

door derden te voorkomen. Hierin wordt aangegeven aan welke voorwaarden derden moeten voldoen als zij werk 

verrichten nabij de assets van TenneT. De brochures zijn te vinden op de website van TenneT en worden aan derden 

verstrekt op het moment dat toestemming voor werkzaamheden wordt verleend. Onderdeel van het graafschade 

preventiebeleid is het actief schouwen en handhaven door toetsen of de verrichte werkzaamheden en of werken 

volgens afspraak en CROW-richtlijnen plaatsvinden. Hierdoor worden onveilige en gevaarlijke situaties binnen de 

belemmerde strook van onze verbindingen voorkomen.
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heen informatie te delen met derden. Een hulpmiddel dat hiervoor wordt ingezet is GeoWeb, een 
online webapplicatie die iedereen binnen de organisatie toegang geeft tot de asset data. 
  

 

 
 

  
 
 

 

Figuur 3-6 Structuur van het Bedrijfsmiddelenregister van TenneT 
  
Vanuit het BMR wordt ook de Health Index, ten behoeve van de conditiebepaling van assets, 
gevoed met asset data. De Health Index wordt beschreven in paragraaf 5.2 (Nut en noodzaak 
vervangingsinvesteringen) van dit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. Asset data die niet 
rechtstreeks uit het BMR te halen zijn, zoals tekeningen en documentatie, zijn binnen TenneT 
opvraagbaar of beschikbaar via de documentmanagementsystemen van de interne en externe 
Service Providers. Gegevens die niet digitaal voorhanden zijn, zijn op te vragen via het asset 
informatieloket dat hiervoor is ingericht bij TenneT. 
 
TenneT hanteert een methode voor kwaliteitsbewaking waarbij, door middel van herkomstlabels, 
ieder gegeven in het BMR te herleiden is naar de bron waaruit het betreffende gegeven is 
voortgekomen. 
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4 Risicomanagement
4.1 Inleiding

TenneT beschouwt risicomanagement en interne controle als een essentieel onderdeel van een effectief werkend 

managementsysteem. Bij het opstellen en nastreven van haar strategische doelstellingen werkt TenneT binnen de 

kaders van een zorgvuldig opgesteld beleid met betrekking tot risicobereidheid (de zogenaamde risk appetite) van 

zowel financiële als niet-financiële risico’s. De risicobereidheid van TenneT is weergegeven in een risicomatrix, 

waarin met behulp van kans en impact van bepaalde gebeurtenissen de verschillende risico’s worden geclassificeerd.

Doelstellingen risicomanagement en interne controle

De belangrijkste doelstellingen van het systeem voor risicomanagement en interne controle zijn: 

 

• Het identificeren en managen van de risico’s die het behalen van de verschillende strategische en operationele 

doelstellingen van TenneT kunnen belemmeren;

• Het ondersteunen van de beheersing van onze interne processen door middel van een effectief intern controle 

raamwerk;

• Het naleven van de van  toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals de Nederlandse Corporate Governance 

Code;

• Het borgen van betrouwbare interne en externe financiële en niet financiële rapportages.

Het risicomanagementsysteem is gebaseerd op zorgvuldige ‘bottom-up’ en ‘top-down’ risico evaluaties. De risico’s 

worden gerapporteerd op een consistente en gestructureerde manier aan de verschillende niveaus binnen de 

organisatie.

Rollen en verantwoordelijkheden binnen risicomanagement en interne controle

Het systeem voor risicomanagement en interne controle is gebaseerd op het 'Three lines of defence'-model zoals 

beschreven in paragraaf 3.2.3. 

Vanuit de tweede lijn is Risicomanagement en Interne controle verantwoordelijk voor de coördinatie, verdere 

ontwikkeling en bewaking van het risicomanagementsysteem van TenneT en het helpen en ondersteunen van de 

organisatie op dit gebied. Risicomanagement en Interne controle rapporteert periodiek aan de Raad van Bestuur, de 

Raad van Commissarissen en de Auditcommissie, welke intensief worden betrokken bij het bespreken van de 

belangrijkste risico’s en het functioneren van het systeem voor risicomanagement en interne controle binnen TenneT.

Vanuit de derde lijn speelt Internal Audit een belangrijke rol binnen het systeem voor risicomanagement van TenneT. 

De uitgevoerde audits bieden inzicht in de wijze waarop en de mate waarin de risico’s worden beheerst die de 

realisatie van de doelstellingen kunnen bedreigen en geven management en directie aanvullende zekerheid over de 

effectiviteit van de interne beheersing.
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4.2 Risicomanagement organisatie

De risicomanagementactiviteiten binnen TenneT zijn als volgt ingedeeld (zie ook figuur 4.1): 

• Strategisch risicomanagement

• Operationeel risicomanagement, waaronder asset-risicomanagement

• Project risicomanagement

• Interne Controle

Hierna wordt een omschrijving gegeven van de verschillende risico management activiteiten. Voor een overzicht van 

de belangrijkste risico’s wordt verwezen naar het jaarverslag van TenneT.

Figuur 4.1 - Indeling risicomanagement TenneT

Strategisch risicomanagement

Strategische risico’s hebben betrekking op de strategische doelstellingen van TenneT die zijn vastgesteld door de 

Raad van Bestuur. Elk jaar vindt een evaluatie van de strategische risico’s plaats met de Raad van Bestuur, die 

verantwoordelijk is voor het managen van de strategische risico’s, de ontwikkeling van de risico’s en de bijbehorende 

beheersingsmaatregelen. De resultaten van deze evaluaties worden gedeeld en besproken met onder meer de Raad 

van Commissarissen en de Auditcommissie. 

Operationeel risicomanagement (waaronder asset risk management)

De operationele risico’s waar de diverse afdelingen mee worden geconfronteerd, worden ten minste twee keer per 

jaar vastgesteld en geanalyseerd door de verantwoordelijke senior managers in samenwerking met risico-

management.  De TenneT-risicomatrix wordt gebruikt om de waarschijnlijkheid en de gevolgen van de vastgestelde 

risico’s te bepalen, om hiermee vast te stellen of ze binnen de risicobereidheid van TenneT vallen. Elk half jaar wordt 

er een samenvatting van de belangrijkste operationele risico’s waar TenneT mee te maken heeft opgesteld voor, en 

besproken met, de Raad van Bestuur, de audit commissie en de Raad van Commissarissen. 
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Asset Risk Management

De activiteiten die onder het Asset Risk Management vallen, betreffen een beoordeling van de asset-gerelateerde 

knelpunten in de netten die onder beheer van TenneT zijn. Nadat de knelpunten zijn geconstateerd en gekwantifi-

ceerd, worden deze beoordeeld aan de hand van de risicomatrix en beoordelingskaders van TenneT. Op deze manier 

ontstaat er een objectieve beoordeling van de ernst van de knelpunten in het elektriciteitsnet van TenneT. De 

beoordeelde knelpunten worden gearchiveerd in het risicoregister en voor de knelpunten die een risiconiveau van 

Medium of hoger hebben op één of meerdere van de bedrijfswaarden van TenneT, zal een oplossing worden 

bedacht. Een uitzondering wordt gemaakt voor de bedrijfswaarde Compliance. Voor de knelpunten die lager dan 

Medium scoren op de bedrijfswaarde Compliance dient eveneens een (operationele) oplossing te worden 

aangedragen. Minimaal iedere 2 jaar worden alle risicobeoordelingen aan een review onderworpen, omdat risico-

beoordelingen kunnen wijzigen op basis van voortschrijdend inzicht, ontwikkeling van de markt en bijstelling van de 

kaders. Nieuwe knelpunten kunnen het hele jaar door ontstaan als gevolg van verbeterd inzicht of ontwikkelingen 

van buitenaf. De oplossingen voor de knelpunten, vaak in de vorm van investeringsprojecten, worden opgenomen in 

het investeringsportfolio. Deze wordt periodiek geanalyseerd om risico-gebaseerde sturing te geven aan de Service 

Providers. 

Project Risico Management

Het projectrisicomanagementsysteem binnen TenneT is ontworpen om de realisatie van grootschalige infra-

structurele projecten binnen tijd, budget en de vastgestelde kwaliteitseisen te waarborgen. 

Het projectrisicomanagementsysteem is gebaseerd op de DIN ISO 31000-norm. De projecten worden ingedeeld in 

een aantal categorieën (gebaseerd op budget en/of complexiteit), waarbij voor elke categorie de vereiste mate van 

risicomanagement is vastgesteld.

Binnen het risicomanagementsysteem worden de risico’s vastgelegd en op een uniforme wijze gescoord. Risico’s die 

impact hebben op ‘tijd’ of ‘geld’ dienen te worden gekwantificeerd.

Wijzigingen in de risicopositie en de getroffen beheersmaatregelen van de projecten worden systematisch getoetst 

en op een uniforme wijze gerapporteerd.

4.3 Interne controle

Het Interne controle raamwerk van TenneT (ICF) richt zich op de realisatie van de procesdoelen en het beheer van de 

risico’s die verband houden met de uitvoering van onze bedrijfsprocessen. 

Om de effectiviteit van onze processen te beoordelen en om mogelijkheden te identificeren voor procesverbetering, 

wordt er twee keer per jaar een zogenaamd ‘Control Self-Assessment’ (CSA) uitgevoerd. De CSA wordt uitgevoerd 

door de proceseigenaren en gevalideerd door het management. Risicomanagement en interne controle controleert 

de resultaten om de kwaliteit en integriteit van de CSA’s te waarborgen. Daarnaast selecteert Internal Audit wille-

keurig een aantal CSA’s om een onafhankelijk oordeel van de effectiviteit van de processen te waarborgen en te 

verbeteren.
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5 Kwaliteit
5.1 Nagestreefde kwaliteit

Om de beschikbaarheid en daarmee de kwaliteit van de transportdienst transparant te maken, registreren alle 

netbeheerders de voorziene en onvoorziene onderbrekingen in hun netten en aansluitingen. Op basis van deze 

gegevens kunnen kwaliteitsindicatoren worden berekend.

De kwaliteit en beschikbaarheid van de transportdienst kunnen beïnvloed worden door operationele maatregelen, 

investeringen en nettopologie. Bij het behalen van deze streefwaarden spelen ook door de netbeheerder niet-

beïnvloedbare zaken een rol, zoals het weer of schade van buitenaf.

Gerealiseerd kwaliteitsniveau in het 150 kV-net Randmeren

In tabel 5.1 wordt het gerealiseerde kwaliteitsniveau over de jaren 2015 en 2016 voor het 150 kV-netwerk Randmeren 

gerapporteerd. De indicatoren worden berekend op basis van de in de Nestor-database vastgelegde gegevens. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat TenneT voor de gegevens van onderliggende netten afhankelijk is van de 

opgave van de regionale netbeheerders.

Randmeren 
 streefwaarde

Aantal 
 onder brekingen

Jaarlijkse uitvalduur
(min.)

Onderbrekings-
frequentie ( jaar-1)

Gemiddelde  onder-
brekingsduur (min.)

2,25 0,075 30

2015 2 0,43 0,160 2,72

2016 2 18,23 0,568 32,09

Tabel 5.1 - Gerealiseerd kwaliteitsniveau in 2015 - 2016 voor 150 kV-net Randmeren

In het Randmerengebied hebben zich de afgelopen twee kalenderjaren vier onderbrekingen voorgedaan:

• Op 31 maart 2015 is de 150 kV-verbinding Ede – Harselaar – Transformator 2 afgeschakeld door de differentiaal-

beveiliging. Door de uitval van transformator 2 heeft gedurende 1 uur en 51 minuten een energieonderbreking 

plaatsgevonden. Transformator 1 op station Harselaar heeft vervolgens de afgeschakelde belasting van 33 MW 

overgenomen.

• Op 16 september 2015 is op 150 kV-station Zuiderveld 150 kV-transformator 1 uitgevallen. Door de uitval van 

transformator 1 heeft gedurende drie minuten een energieonderbreking plaatsgevonden. Transformator 2 op 

station Zuiderveld heeft vervolgens de afgeschakelde belasting van 33 MW overgenomen.

• Op 3 juni 2016 is de 150 kV-lijnverbinding Harderwijk – Zuiderveld – Lelystad afgeschakeld. Op de verbinding is 

transformator 1 van 150 kV-station Zuiderveld aangesloten en hierdoor spanningsloos geraakt. De energie-

onderbreking van 38 MW had een tijdsduur van drie minuten. Transformator 2 op station Zuiderveld heeft 

vervolgens de afgeschakelde belasting overgenomen. 

• Op 15 juli 2016 is een aantal verbindingen in het deelnet 150 kV-Harderwijk – Harselaar – Zuiderveld – Kubbetocht 

afgeschakeld. Als gevolg hiervan zijn Harderwijk transformator 4, Zuiderveld transformator 1, Harselaar 

transformator 1 en Kubbetocht transformator 1 afgeschakeld. De onderbreking had een tijdsduur van 1 uur en 

8 minuten, met een energieonderbreking van totaal 182 MW. De afgeschakelde belasting is geleidelijk weer 

overgenomen door alle betrokken transformatoren.

Details van deze onderbrekingen zijn te vinden in het document “Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in 

Nederland” over 2015 en 2016. 

Streefwaarden onvoorziene onderbrekingen 2018 - 2027

De Asset Owner TenneT streeft een hoge betrouwbaarheid van het landelijke HS-netwerk na. Ook Asset Owner 

Liander streeft deze hoge betrouwbaarheid na. De Asset Owner Liander hanteert dezelfde streefwaarden als de 

Asset Owner TenneT, behalve voor de Jaarlijkse uitvalduur, waarvoor de Asset Owner TenneT inmiddels 2,00 (min) 

hanteert. In Tabel 5.2 worden deze streefwaarden weergegeven.

Jaarlijkse uitvalduur (min.) Onderbrekingsfrequentie Onderbrekingsduur (min.)

110/150KV 2,25 0,075 30

Tabel 5.2 - Streefwaarden kwaliteitsniveau 2018 - 2027 voor 150 kV-net Randmeren
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5.2 Nut- en noodzaak vervangingsinvesteringen en functionaliteitsuitbreidingen

Vervangingsinvesteringen

Om een goed functionerend elektriciteitsnet te waarborgen, dienen de functies van de afzonderlijke componenten in 

stand te worden gehouden. Dit kan enerzijds door het plegen van onderhoud en anderzijds door reviseren of 

vervangen. Voor het plannen van deze maatregelen is informatie over de kwaliteit van componenten nodig. Sinds 

2012 inspecteert TenneT in een cyclus van zes jaar componenten volgens de Technische onderhoudsrichtlijnen (TOR). 

Deze inspectie is uitgebreider dan de driejaarlijkse visuele inspectie. Hierdoor is nu meer inzicht in de toestand van 

de componenten dan tijdens het opstellen van het KCD 2015 en zal dit inzicht ook de komende jaren verder toenemen.

Een belangrijke conclusie is dat de score van de Health Index per assettype redelijk stabiel is gebleven. De tijdens 

inspecties gesignaleerde slechte componenten worden deels preventief vervangen door 1-op-1 vervangingen of 

meegenomen bij de grotere populatie vervangingsprojecten zoals genoemd in hoofdstuk 8.2

De secundaire en tertiaire componenten zullen in het volgende KCD ook opgenomen worden in het Health Index 

overzicht. Voor het beoordelen van de toestand van deze componenten wordt gebruik gemaakt van informatie uit 

storingsdata, uitkomsten van onderzoeken aan specifieke componenten en informatie van de fabrikant. Vanwege de 

ouderdom en het faalgedrag van de beveiliging en besturing van de primaire componenten heeft TenneT een 

vervangingsprogramma opgezet voor renovatie van deze secundaire componenten (RenSec). In welke mate dit ook 

gaat spelen binnen het Randmeren gebied is nog in onderzoek (Asset Owner Liander is in principe niet voornemens 

tot preventieve renovatie van de secundaire installaties).

Primaire componenten: knelpunten en maatregelen

De belangrijkste constateringen met betrekking tot de toestand van primaire componenten zijn hieronder beschreven 

aan de hand van de Health Index (Figuur 5.1).

Figuur 5.1 - Conditie van de primaire componenten op basis van de Health Index (met tussen haakjes voor primaire componenten 

het totale aantal componenten en voor kabels en lijnen het totale aantal kilometers) bij aanvang van 2017
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Figuur 5.2 - Ter vergelijking het Health Index-overzicht van de componenten in KCD 2015

Bij de vergelijking van de scores van de huidige Health Index met de scores in het KCD 2015 (Figuur 5.2) dient 

rekening gehouden te worden met het toenemende inzicht in de conditie van de componenten en de voortgang van 

vervangingsprojecten. Tevens zijn aantallen geactualiseerd door assetmutaties en het vergroten van de datakwaliteit

Railsystemen

De rode en paarse score voor railsystemen is hoofdzakelijk gebaseerd op leeftijd. Momenteel loopt er een 

onderzoek naar veroudering van steunisolatoren van railsystemen dat in 2018 wordt afgerond. In veel gevallen zal 

een dergelijke vervanging worden gecombineerd met de vervanging van andere primaire componenten. 

Vermogensschakelaars

De vermogensschakelaars Air Insulated Switchgear (AIS) en Gas Insulated Switchgear (GIS)  uit de rode categorie van 

KCD 2015 zijn deels vervangen. De overige schakelaars in de rode categorie zullen op termijn worden vervangen.

Scheiders en aarders

Vanwege veroudering van contacten, aandrijvingen en signaleringen is de toestand van scheiders en aarders 

verslechterd, wat tot veiligheidsissues leidt. Dit risico is bekend onder risiconummer 1068. Als maatregel om dit risico 

te mitigeren is een landelijk vervangingsprogramma voor de komende jaren opgesteld, waarbij de nadruk de 

eerstkomende jaren ligt op het vervangen van de slechtste deelpopulaties. In welke mate dit speelt in het 

Randmerengebied wordt pas inzichtelijk na verder doorlopen van de onderhoudscyclus (3/6/12-jaarinspecties). 

Overspanningsafleiders

Ook binnen de populatie overspanningsafleiders is sprake van veroudering. Verouderde overspanningsafleiders 

herbergen een risico dat optredende overspanningen niet meer begrensd worden. Hierdoor kan uitval optreden van 

andere in het veld geplaatste componenten zoals vermogens- en instrumentatietransformatoren. In welke mate dit 

speelt in het Randmerengebied is nog in onderzoek.

Instrumentatietransformatoren 

De rode en paarse categorie meettransformatoren hebben deze score op basis van hun conditie. Naar aanleiding 

van een aantal incidenten is het risico van het falen van deze meettransformatoren bepaald. Dit risico is bekend 

onder de risiconummers 845 en 1130. Als maatregel om dit risico te mitigeren is een landelijk vervangingsprogramma 

voor de komende jaren opgesteld. De projectnummers 002.594 en 002.869 omvatten de vervangingen voor het 

Randmerengebied. 
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Kabels

In het KCD 2015 is de verhoogde faalkans van uitwendige-gasdruk-(UGD-)kabels en oliedrukkabels benoemd. 

Destijds is het aantal km kabel te laag opgevoerd (34 km, had 63 km moeten zijn). Inmiddels is bij de opwaardering 

Zeewolde - Almere de bestaande UGD tussen het station Almere - opstijgpunt Stichtsekant vervangen. De lengte van 

de verbinding is korter door een kortere route van de nieuwe kabel. 

Lijnen en masten

De score van Health Index oranje, rood en paars bij lijnen en masten in het Randmerengebied wordt hoofdzakelijk 

door leeftijd bepaald. Er zijn geen vervangingen gepland. Conservering vindt plaats conform het meerjarenbeleid.

Overige componenten: knelpunten en maatregelen

De secundaire en tertiaire componenten zullen in het volgende KCD ook opgenomen worden in het  Health Index 

overzicht. De conditie van deze componenten wordt bepaald uit bijvoorbeeld reguliere inspecties, specifieke 

vervolginspecties, storingsdata en/of nieuwe informatie van leveranciers. 

Secundair (besturing, beveiliging en gelijkspanning installatie)

Er loopt een landelijk vervangingsprogramma voor secundaire componenten. Bij uitval van de besturing komt de 

leveringszekerheid niet direct in gevaar, maar kan niet meer snel en adequaat worden opgetreden bij problemen in 

het net. Dit brengt eventueel veiligheidsrisico’s met zich mee. Bij slecht functionerende beveiligingen kunnen netdelen 

onterecht worden uitgeschakeld, wat wél direct invloed heeft op de leveringszekerheid en dus ook financiële 

consequenties heeft en tevens reputatieschade veroorzaakt. Het vervangen van de beveiliging en besturing betreft 

werkzaamheden op bijna alle TenneT-stations en is ondergebracht in het speciale programma ‘Renovaties Secundair’ 

(RenSec). Gelet op de huidige betrouwbaarheid enerzijds en de leeftijd anderzijds wordt in het Randmerengebied 

daar voorlopig nog geen invulling aangegeven. De besturings- en beveiligingssystemen en gelijkspannings-

installaties met een slechte conditie worden individueel buiten het TenneT RenSec-programma vervangen.

Tertiair (gebouwen en aardsystemen)

Deze paragraaf is niet van toepassing op 150 kV-net Randmeren.

Strategische voorraad & Storingsvoorraad

Het doel van het aanleggen van een strategische voorraad en storingsvoorraad is het verkorten van de hersteltijd na 

storingen door de beschikbaarheid van de benodigde componenten. Dit draagt bij aan het borgen van de leverings-

zekerheid. De strategische voorraad en storingsvoorraad worden jaarlijks beheerd en op peil gehouden en waar 

nodig aangepast afhankelijk van wijzigingen in opgestelde populaties en ander beleid.

Functionaliteitsuitbreidingen 

Uitbreidingen van functionaliteit waarborgen de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten, maar voegen geen 

capaciteit toe. De functionaliteitsuitbreiding betreft extra beveiliging van infrastructuur. Het nut en de noodzaak van 

investeringen in functionaliteit volgt uit de taak van TenneT om de door haar beheerde netten in werking te hebben 

en te onderhouden (artikel 16, eerste lid, onderdeel a) en de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten en van het 

transport van elektriciteit te waarborgen (artikel 16, eerste lid, onderdeel b). Specifiek hebben netbeheerders 

daarnaast de taak hun netten te beschermen tegen invloeden van buitenaf (artikel 16, eerste lid, onderdeel q).

Bescherming tegen invloeden van buitenaf

De beveiligingsmaatregelen die TenneT neemt ter bescherming tegen invloeden van buitenaf zijn:

• in het kader van goed huisvaderschap;

 - fysieke maatregelen voor stations en control/datacentra;

 - organisatorische maatregelen (screening, compartimentering);

• tegen terrorisme;

 - additionele fysieke maatregelen;

• het aanhouden van een strategische herstelcapaciteit; deze kan worden ingezet om mogelijke gevolgen van een 

uitval te reduceren.

Omdat TenneT de noodzaak van de investeringsprojecten onderschrijft, naast het feit dat het een wettelijke taak voor 

TenneT is, is het een logisch vervolg de investeringsprojecten uit te voeren. 
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Het dossier voor de investeringsprojecten ‘Beschermen tegen invloeden van buitenaf en een snel herstel’ kent een 

lange voorgeschiedenis, die zich als volgt laat samenvatten:

• Het proces “Landelijk transport elektriciteit” is door het ministerie van Veiligheid en Justitie aangewezen als vitaal;

• Door EZ is, in overleg met TenneT, een pakket van eisen opgesteld over hoe het landelijk hoogspanningsnet 

beschermd moet worden tegen invloeden van buitenaf (moedwillig handelen); 

• Daarnaast is een set van maatregelen bepaald, benodigd voor een spoedig herstel na een mogelijk toch 

optredende onderbreking. In 2012 heeft EZ aan TenneT medegedeeld dat het realiseren van de genoemde maat-

regelen noodzakelijk worden geacht;

• TenneT heeft in 2012 overleg gevoerd met ACM en EZ over de dekking van de kosten die TenneT hiervoor moet of 

heeft moeten maken; 

• EZ wijzigt de wet en ‘beschermen tegen mogelijke invloeden van buitenaf’ wordt expliciet als taak in de E-wet 

opgenomen per 1-1-2014;

• TenneT stuurt medio 2014 een brief aan de ACM om voldoende waarborgen te verkrijgen voor een volledige en 

tijdige vergoeding van de efficiënt te maken kosten van de investeringsprojecten. De kosten van het door EZ 

opgelegde investeringsprogramma mogen geen onderdeel worden van de generieke benchmark omdat het 

investeringen betreft die opgelegd zijn door EZ; 

• de ACM reageert eind december 2014 dat ze vooralsnog geen problemen ziet. Ze kan vooraf geen waarborgen 

afgeven, maar wil de problematiek wel onderzoeken bij de voorbereiding voor de volgende reguleringsperiode.

5.3 Algehele staat van het net

Vervangingsknelpunten

 

Categorie Risico Risico 
 categorie

Status t.o.v. 
KCD 2015

Oplossings-
richting

IBN Fase

Instrumentatie-
transformatoren

Veroudering meet-
transformatoren

10-100 Bestaand Vervangen 2019 Realisatie

Veroudering meet-
transformatoren

1-10 Nieuw Vervangen 2022 Pre-realisatie

Lijnen en masten Kwaliteit  
mastfundatie

1-10 Bestaand Herstel werk-
zaamheden

2021 Realisatie

Overspanningsafleiders Veroudering over-
spanningsafleiders

0,1-1 Bestaand Vervangen 2023 Pre-realisatie

Scheiders en aarders Veroudering scheiders en 
aarders110-150 kV

 1-10 Bestaand Vervangen 2027 Pre-realisatie

Secundair Veroudering prioriteit 2 10-100 Bestaand RenSec - On Hold

Veroudering prioriteit 3 10-100 Bestaand RenSec - On Hold

Veroudering prioriteit 4 10-100 Bestaand RenSec - On Hold

Veroudering  
prioriteit 5 en 6

1-10 Bestaand RenSec - On Hold

Vertraagde afschakeling 10-100 Bestaand RenSec - On Hold

Vermogensschakelaars Veroudering type Merlin 
 Gerin FA1

1-10 Bestaand Reviseren 2018 Realisatie

Tabel 5.3 - Opsomming knelpunten voor componenten van het hoogspanningsnet

Tabel 5.3 geeft een opsomming van alle knelpunten voor de componenten van het hoogspanningsnet. Dit betreft 

TenneT-brede risico’s die ook invloed hebben op het Randmerengebied. De belangrijkste knelpunten zijn in 

paragraaf 5.2 beschreven. De risico-categorie reflecteert het gehele TenneT-brede risico, en betreft doorgaans dus 

meer componenten dan enkel de componenten in het Randmerengebied.

Het TenneT-brede knelpunt van een populatie gebrekkige overspanningsafleiders was ten tijde van het vorige KCD 

nog wel actief en is in 2017 volledig gemitigeerd. Het risico van deze populatie in het Randmerengebied is echter al 

in 2014 gemitigeerd, waardoor dit risico niet meer terugkomt in dit overzicht. De vervanging van een andere 

populatie verouderde overspanningsafleiders bevindt zich nog in een TenneT-brede (niet Liander specifieke) pre-

realisatie fase. Hetzelfde geldt voor het risico met betrekking tot de verouderde scheiders en aarders. Het knelpunt 

met betrekking tot luchtdrukinstallatieproblematiek is in het Randmerengebied gemitigeerd en dus niet langer 

opgenomen in het overzicht. In dit KCD is een nieuwe populatie van verouderde instrumentatietransformatoren 

gedefinieerd, waarvan voorzien wordt dat de laatste transformatoren worden vervangen in 2025.
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De risico’s met betrekking tot de secundaire installaties zijn niet nieuw. Voor de mitigatie hiervan is door de Asset 

Owner Liander gekozen voor het niet structureel vervangen van de beveiliging en/of secundaire aanleg op de 

stations in het CBL-gebied. Het programma RenSec is daarom on hold gezet en daar waar zich problemen voor doen 

zal ad hoc te werk worden gegaan.

Functionaliteitsknelpunten 

Categorie Risico Risico 
 categorie

Status t.o.v. 
KCD 2015

Oplossings-
richting

IBN Fase

Beschermen  
tegen invloeden  
van buitenaf

Diefstal en vernieling 1-100 Bestaand Fysieke beveili-
ging stations 
door RNB

2021 (Pre)-realisatie

Tabel 5.4 - Belangrijkste geïdentificeerde knelpunten en risico-inschattingen  

 

Tabel 5.4 geeft het belangrijkste geïdentificeerde knelpunt en de bijbehorende risico-inschatting, zoals deze in de 

voorgaande paragrafen is beschreven. Dit betreft een knelpunt dat een risiconiveau van Medium of hoger heeft op 

één of meerdere van de bedrijfswaarden van TenneT. Het betreft een TenneT-breed risico dat ook invloed heeft op 

het Randmerengebied. Het risico op schade door niet comptabel kunnen meten van RNB onderstations is afgevoerd 

uit het KCD voor het Randmerengebied. Liander is de Asset Owner van het netdeel Randmeren en deze is ook de 

aangesloten RNB, waardoor er als zodanig geen overdrachtspunt bestaat. Het risico van diefstal en vernieling was al 

aan de orde ten tijde van het vorige KCD. Mitigatie van dit knelpunt in het Randmerengebied ligt in handen van RNB 

Liander. De genoemde inbedrijfname behorende bij het knelpunt is gebaseerd op een eerste inschatting. Verder zijn 

sinds het vorige KCD geen risico’s gemitigeerd en geen nieuwe risico’s met betrekking tot de functionaliteit 

geïdentificeerd.

5.4 Instandhoudingsstrategie

Op basis van de Technische Onderhoud Richtlijn (TOR) wordt elk jaar een onderhoudsjaarplan opgesteld en bij de 

Service Providers in opdracht gegeven. Bij de uitvoering van deze geplande onderhoudsactiviteiten en preventieve 

inspecties kunnen afwijkingen geconstateerd worden die vervolgactiviteiten noodzakelijk maken. Het risico op de 

TenneT-bedrijfswaarden van de geconstateerde afwijkingen bepaalt de urgentie en de termijn waarop de afwijking 

opgelost moet zijn. De wijze waarop dit gebeurt staat beschreven in het TenneT-document “Kaders Storingen en 

Vervolgactiviteiten Instandhouding versie 5.0/5.1”. Vervolgactiviteiten met een Zeer Hoog of Hoog risiconiveau en 

storingen worden direct uitgevoerd respectievelijk opgelost. Vervolgactiviteiten met een lager risico schuiven in 

principe door naar het jaar daarop.

Indien alle activiteiten met een hoger risico zijn uitgevoerd en budget beschikbaar is, dan kunnen deze activiteiten 

echter alsnog worden uitgevoerd. De doorgeschoven activiteiten worden samen met eventuele niet-afgeronde 

vervolgactiviteiten in het volgende budgetjaar opgenomen onder de post eenmalige activiteiten.

Naast de vervolgactiviteiten worden conserveringen (schilderwerkzaamheden) apart benoemd. Conservering is 

mede noodzakelijk om de levensduurverwachting van hoogspanningslijnen van 100 jaar te kunnen waarborgen.

Figuur 5.3 - Instandhoudingsstrategie TenneT

 
 

  
 
 
 
Figuur 5-3 Instandhoudingsstrategie TenneT 
 
 
Zoals reeds omschreven wordt het vervolgwerk geprioriteerd op basis van risico. Dit risiconiveau 
is door de afdeling Maintenance Strategy bepaald als gewogen gemiddelde van de risiconiveaus 
op de individuele bedrijfswaarden. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de risicobeoordeling op de 
bedrijfswaarden. Naast de vervolgactiviteiten zijn er enkele kostenposten in het beheer- en 
instandhoudingprogramma die als verplicht worden gemarkeerd, zoals datamanagement, 
grondzaken, voorraadbeheer en contractuele verplichtingen. Gebruiks- of exploitatiekosten (zoals 
de kosten voor OZB, gas, water en licht) worden buiten beschouwing gelaten, maar maken 
uiteindelijk wel deel uit van de budgetaanvraag in de jaarplancyclus. 
 

 

5.5 Realisatie beheer en instandhouding 2015 en 2016  
De realisatie in 2015 ten opzichte van 2014 laat een stabiel beeld zien. Van de standaard 
activiteiten is voor stations 97% van het jaarplan gerealiseerd, te weten EUR 149 k, voor 
verbindingen is dit 100%, te weten EUR 84 k. Dit geldt ook voor de realisatie in 2016 voor 
stations, maar voor verbindingen is een achterstand ontstaan (74% gerealiseerd). De achterstand 
in verbindingen is het gevolg van een combinatie van beperkte resources en het niet verkrijgen 
van eerder toegekende Voorziene Niet Beschikbaarheid (VNB). Deze werkzaamheden worden  
voor het volgende jaar opnieuw ingepland. 
 
In Tabel 5-6 is weergegeven welke geplande activiteiten voor 2015 en 2016 daadwerkelijk zijn 
gerealiseerd. In figuur 5-4 zijn de gerealiseerde aantallen weergegeven. 
 
Tabel 5-6 
 2015 Budget 2015 Realisatie 2016 Budget 2016 Realisatie 

Categorie (k€) (k€) (k€) (k€) 

Standaard activiteiten 230 233 240 146 

Eenmalig activiteiten 155 161 350 183 

Conservering 701 622 750 799 

Additioneel activiteiten  150 198 200 165 

Correctieve Activiteiten 100 166 100 98 

 

Vervolgwerk 

o.b.v. conditie  

Prioriteitstelling 

o.b.v. risico 

Preventieve  inspecties  (verplicht) 

Inspectie interval 
gebaseerd op Risk 
Based Management 
(RBM) 

Vervolgwerk  (optioneel) 
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Zoals reeds omschreven wordt het vervolgwerk geprioriteerd op basis van risico. Dit risiconiveau is door de afdeling 

Maintenance Strategy bepaald als gewogen gemiddelde van de risiconiveaus op de individuele bedrijfswaarden. 

Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de risicobeoordeling op de bedrijfswaarden. Naast de vervolgactiviteiten zijn er 

enkele kostenposten in het beheer- en instandhoudingprogramma die als verplicht worden gemarkeerd, zoals 

datamanagement, grondzaken, voorraadbeheer en contractuele verplichtingen. Gebruiks- of exploitatiekosten (zoals 

de kosten voor OZB, gas, water en licht) worden buiten beschouwing gelaten, maar maken uiteindelijk wel deel uit van 

de budgetaanvraag in de jaarplancyclus. 

5.5 Realisatie beheer en instandhouding 2015 - 2016 

De realisatie in 2015 ten opzichte van 2014 laat een stabiel beeld zien. Van de standaard activiteiten is voor stations 

97% van het jaarplan gerealiseerd, te weten k€ 149, voor verbindingen is dit 100%, te weten k€ 84. Dit geldt ook voor 

de realisatie in 2016 voor stations, maar voor verbindingen is een achterstand ontstaan (74% gerealiseerd). De achter-

stand in verbindingen is het gevolg van een combinatie van beperkte resources en het niet verkrijgen van eerder 

toege ken de Voorziene Niet Beschikbaarheid (VNB). Deze werkzaamheden worden  voor het volgende jaar opnieuw 

ingepland.

In Tabel 5.6 is weergegeven welke geplande activiteiten voor 2015 en 2016 daadwerkelijk zijn gerealiseerd. In figuur 

5.4 zijn de gerealiseerde aantallen weergegeven.

2015 
Budget

2015  
Realisatie

2016 
Budget

2016  
Realisatie

Categorie (k€) (k€) (k€) (k€)

Standaard activiteiten 230 233 240 146

Eenmalig activiteiten 155 161 350 183

Conservering 701 622 750 799

Additioneel activiteiten 150 198 200 165

Correctieve activiteiten 100 166 100 98

Indirecte kosten 170 88 215 229

Databeheer 40 19 46 45

Gebruikskosten en diversen 114 99 110 156

Totaal 1.661 1.586 2.011 1.820

Tabel 5.6

De correctieve activiteiten in 2015 zijn hoger dan plan en in 2016 gelijk aan plan. De totale correctieve activiteiten zijn 

in het jaarplan 2015 en 2016 opgenomen voor een budget(stelpost) van k€ 100. De gerealiseerde kosten in 2015 en 

2016 bedragen respectievelijk k€ 166 en k€ 98. De correctieve activiteiten betreffen met name werkzaamheden aan 

vermogensschakelaars en aarder- en scheidercombinaties.

De kosten in 2015 worden veroorzaakt door 50 storingen1  bij stations en 10 storingen in de verbindingen en in 2016 

door 58 storingen bij stations en 7 storingen in de verbindingen. Het aantal is vrijwel gelijk aan 2014 (respectievelijk 

58 en 9 storingen). 

De totale besteding van 2015 voor beheer en instandhouding ligt met circa k€ 76 lager dan het jaarbudget 2015 van 

€ 1,6 miljoen In 2016 was de totale besteding € 1,8 miljoen tegen een budget van € 2,0 miljoen. 

  1 Een storing van een component resulteert niet altijd tot een onderbreking, maar leidt wel tot opvolging.
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Plan Kosten voor beheer en instandhouding 2017 en budget 2018

De budgetten 2017 voor beheer en onderhoud en de daaraan gerelateerde kosten zijn opgenomen in Tabel 5.7.

2016 Budget 2017 Realisatie 2018 Budget

Categorie (k€) (k€) (k€)

Standaard activiteiten 240 450 363

Eenmalig activiteiten 350 225 40

Conservering 750 800 723

Additionele activiteiten 200 150 235

Correctieve activiteiten 100 100 130

Indirecte kosten 215 210 281

Databeheer 46 45 47

Gebruikskosten 110 100 100

Totaal 2.011 2.080 1.919

Tabel 5.7

Ten opzichte van 2016 is het totaal benodigd budget voor beheer en instandhouding nagenoeg gelijk gebleven. 

De verschillen tussen de deelbudgetten van 2016 en 2017 worden hieronder toegelicht. 

Standaard activiteiten k€ 450  

Het benodigde budget voor de preventieve inspecties is met k€ 210 verhoogd ten opzichte van 2016. Dit komt 

doordat er planmatig meer inspecties gepland staan in 2017 dan 2016. 

Eenmalige activiteiten k€ 225 

Het budget voor de eenmalige activiteiten is ten opzichte van 2016 met k€ 125 verlaagd naar k€ 225.

Deze budgetverlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door de verbetering van de risicobepaling van de vervolg-

activiteiten. Vervolgactiviteiten ten behoeve van risicomitigatie van scores ‘zeer hoog’ en ‘hoog’ worden zo veel 

mogelijk in hetzelfde jaar uitgevoerd onder de post ‘Additionele activiteiten’. Het budget van deze post is verhoogd. 

Er worden minder activiteiten doorgeschoven naar het volgende jaar, dit betekent minder ‘Eenmalige activiteiten’. 

Conserveringen k€ 800

Naast de eenmalige activiteiten worden conserveringen (schilderwerkzaamheden) apart benoemd.

Dit werk is ‘verplicht’ als gevolg van intern beleid, waarbij een meerjarenplan met gelijkmatige verdeling van de 

werkzaamheden over de jaren als basis dient. Het budget voor de conserveringen is ten opzichte van 2016 met 

k€ 50 k verhoogd. Deze budgettering is op basis van het meerjarenplan voor deze conserveringen.

Additionele en correctieve activiteiten k€ 250

Uit inventarisaties is gebleken dat in veel hoogspanningscomponenten asbesthoudende materialen aanwezig zijn. 

Verscherpte wetgeving maakt het noodzakelijk om dit asbest te verwijderen voordat er onderhoud aan die 

componenten kan worden uitgevoerd. Voor de reductie van de SF6 emissie zullen lekkende SF6 houdende 

componenten gerepareerd worden. 

Verder is hierbij inbegrepen de stelpost ‘Herstel transportdienst’. 
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Indirecte kosten, Databeheer en Gebruikskosten k€ 355

Voor Indirecte kosten en Databeheer is nagenoeg het zelfde budget genomen als voorgaande jaren (k€ 255) en dat 

geldt ook voor de Gebruikskosten (k€ 100).

Figuur 5.4 - Aantallen gerealiseerde standaard activiteiten, eenmalige activiteiten en conserveringen 2015 - 2016

Figuur 5.5 - Overall besteding ten opzicht van budget 2015 - 2016 (k€) 
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6 Veiligheid
6.1. Arbeidsveiligheid

Centraal voor arbeidsveiligheid staat het TenneT-brede beleid inzake Safety. Dit beleid is op strategisch niveau 

geformuleerd en heeft de vorm van een ambitieverklaring: de ‘Safety Vision’.  TenneT streeft naar het vermijden van 

letsel aan medewerkers, zowel in de eigen organisatie als bij leveranciers (“zero harm” principe). Op  tactisch niveau 

is het beleid uitgewerkt in de ‘Safety Roadmap’ met concrete corporate acties, zoals de introductie van zogenaamde 

“Safety walks” voor het management en geharmoniseerde onderzoekscriteria bij incidenten. Op operationeel niveau 

heeft het Safety beleid op de volgende twee manieren effect binnen TenneT:

Beleid in de lijn van werkgever - werknemer

In deze lijn heeft het beleid direct invloed op de medewerkers van TenneT. In deze hiërarchische lijn heeft het Asset 

Management-model geen aansturende rol richting externe Service Providers.

Beleid in de lijn van opdrachtgever - opdrachtnemer

In deze lijn dient de Asset Management-keten (en het managementsysteem) wel te organiseren dat de relevante 

aspecten van het Safety beleid ten behoeve van externe Service Providers zijn verwerkt in uitbreidings- en 

instandhoudingsactiviteiten (de processen nieuwbouw en beheer & instandhouding).

6.1.1. Arbeidsveiligheid binnen het proces nieuwbouw
Voor het proces nieuwbouw geldt dat het arbeidsveiligheid vanaf het ontwerp van een nieuwe installatie tot en met 

de realisatie wordt geborgd middels ‘safety-by-design’. 

Hiermee wordt invulling gegeven aan de opdrachtgever – opdrachtnemerlijn van het Safety  beleid. Ten aanzien van 

het proces nieuwbouw is een PDCA-cyclus inzake arbeidsveiligheid opgenomen in het AQUA proces. Hierin staat per 

fase van het project vermeld wie welke Veiligheids- & Gezondheidsplannen oplevert en wie deze controleert.

TenneT hanteert richting de leveranciers operationele Veiligheid, Gezondheid en Milieu-eisen (VGM) die onderdeel 

uitmaken van het inkoopproces en ook integraal onderdeel zijn van het contract. Hiervoor zijn de ‘Safety Ladders’ en 

de ‘Life Saving Rules’ ontwikkeld. Leveranciers worden in het kader van “Supplier Performance Management” ook op 

hun veiligheidsprestatie beoordeeld. 

6.1.2 Arbeidsveiligheid binnen het proces beheer en instandhouding
Voor het proces beheer en instandhouding geldt dat binnen de Technische Onderhoudsrichtlijnen wordt aan-

gegeven op welke wijze arbeidsveiligheid geborgd dient te zijn tijdens het beheer en het onderhoud. Verder geldt 

als kader vanuit Asset Management voor de veiligheid op installaties het Kaderdocument Elektrische Bedrijfsvoering. 

In dit document worden ook nadere aanwijzingen gegeven voor (overige) risicovolle werkzaamheden en bijzondere 

situaties. De Technische Onderhoudsrichtlijnen geven bovendien aan op welke wijze met afwijkingen en vervolg-

activiteiten moet worden omgegaan. Hiermee wordt invulling gegeven aan de opdrachtgever - opdrachtnemerlijn 

van het Safety-beleid.

Ten aanzien van het proces beheer en instandhouding is een PDCA-cyclus inzake arbeidsveiligheid opgenomen in 

de Technische Onderhoudsrichtlijnen. Zowel bij specifieke activiteiten als de periodieke rapportages vanuit de 

activiteit ‘Activiteiten beheersactiviteiten veiligheid en milieu’ kunnen afwijkingen worden gesignaleerd, die kunnen 

leiden tot vervolgacties vanuit Asset Management.

6.2 Crisismanagement

Met behulp van gedegen risico- en veiligheidsmanagement en de filosofie van ‘inherente veiligheid’ streeft TenneT 

ernaar om incidenten zo veel mogelijk te voorkomen. Hierbij gaat het om alle situaties (all hazard) die een grote 

negatieve impact hebben op: de veiligheid van mensen, het primaire proces (transport- en systeemdienst), financiën, 

het milieu, de bedrijfsmiddelen en/of de reputatie van TenneT. Het strategisch crisismanagement van TenneT is er op 

gericht om een (potentiële) crisis zo vroeg mogelijk te identificeren en de negatieve impact zoveel mogelijk te 

beperken.
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Op basis van ons ‘risicomanagement en internal control framework’ worden strategische crisisrisico’s voor TenneT 

geïdentificeerd. Hierbij valt te denken aan: een grootschalige stroomstoring, een terroristische aanslag, een 

cyberaanval. Vervolgens wordt bepaald welke crisismanagementcapaciteiten nodig zijn om de negatieve impact van 

een dergelijke crisis effectief te kunnen beperken. Deze crisismanagementcapaciteiten bestaan uit: 

1 adequate noodplannen en procedures;

2 passende crisis management faciliteiten;

3 een robuuste crisisorganisatie;

4 gedegen training en oefening;

5 continue verbetering door de evaluatie van incidenten.

6.3 Cybersecurity

TenneT benadert het domein security (intentional threats) holistisch, dat wil zeggen dat uitgegaan wordt van het 

model Assets, Threats/Risks/Controls. Of dit nu gaat om digitale assets, fysieke assets, digitale aanvallen, fysieke 

aanvallen of meest logisch combinaties van zowel assets als threats/attacks. Naast de diverse investeringspro-

gramma’s die - op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken - gericht op fysieke security lopen, is TenneT 

doorlopend bezig ook zijn digitale assets afdoende te beschermen. Op dit moment is TenneT bezig zich voor te 

bereiden op certificering ISO 27001. Om een goed beeld te krijgen van veranderende threats investeert TenneT veel 

in het onderhouden van relaties met relevante netwerken, onder andere door zitting in de Cyber Security Raad (CSR) 

namens de vitale sectoren en detachering van de Chief (Information) Security Officer bij de nationaal coördinator 

voor terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV) als strategisch adviseur op het gebied van cybersecurity. 

TenneT houdt zich doorlopend op de hoogte van (cyber) security threats via zijn publiek private netwerk en past zijn 

security controls aan het security risicobeeld aan. 
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7  Capaciteitsuitbreidingen 
150 kV-net Randmeren

7.1 Nut en noodzaak van investeringen in Randmeren

7.1.1  Huidige netinfrastructuur en binnen zichtperiode verwachte netontwikkelingen
150 kV-net Randmeren is onderdeel van regio Oost van TenneT dat op de 150 kV-stations Breukelen-Kortrijk, 

Lelystad, Langerak en Dodewaard door middel van transformatoren met het 380 kV-net is verbonden. 

In regio Oost worden drie netdelen onderscheiden:

• ‘Randmeren’ omvat een deel van de provincie Gelderland en de provincie Flevoland, exclusief de Noordoost-

polder. Voor dit met CBL belaste 150 kV-netdeel is een onderbeheerovereenkomst (submanagement agreement) 

tussen TenneT en Liander afgesloten;

• ‘Gelderland’ omvat de hoogspanningsverbindingen en –stations in de provincie Gelderland, exclusief die 

verbindingen en -stations die tot het Randmerengebied behoren;

• ‘Utrecht’ omvat de hoogspanningsverbindingen en –stations in de provincie Utrecht.

Op 150 kV-niveau zijn diverse koppelingen met andere regio’s aanwezig die bij onderhoud en het oplossen van 

storingen beperkt kunnen worden ingezet. Voor Randmeren betreft het specifiek de 150 kV-koppeling Pampus-’s 

Graveland met het netdeel Amsterdam Zuidoost in regio West.

Het 150 kV-net Randmeren is door middel van zes 150 kV-circuits gekoppeld met Gelderland en met twee  

150 kV-circuits met Utrecht. De huidige structuur van het 150 kV-netdeel Randmeren is afgebeeld in figuur 7.1. 

De knelpuntenberekeningen houden voor elk steekjaar rekening met de netverzwaringen die in de tussenliggende 

jaren gereedkomen. Concreet betekent dit dat in regio Oost vanaf steekjaar 2018 het in 2017 in bedrijf gekomen 

380/150 kV-station Breukelen-Kortrijk en de verzwaring van de 150 kV-verbindingen Zeewolde -Almere zijn 

meegenomen. Vanaf steekjaar 2018 is de in realisatie zijnde 380 kV-interconnector Doetinchem–Wesel ook 

meegenomen in het netmodel. De transformator met geïntegreerde compensatiespoel (TraCom) in Almere De Vaart 

is sinds 2016 niet meer beschikbaar voor blindstroomcompensatie.

Figuur 7.1 - Huidige structuur 150 kV-net Randmeren
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7.1.2 Ontwikkelingen in vraag en aanbod

Figuur 7.2 geeft de ontwikkeling van de belasting en productie weer in netdeel Randmeren, zoals deze wordt 

voorzien voor de zichtperiode 2018-2027. De toename in de belasting in netdeel Randmeren komt hoofdzakelijk door 

de stijging van de belasting in de onderliggende middenspanningsnetten, zoals opgegeven door de regionale 

netbeheerder Liander. De belastingvraag stijgt met gemiddeld 1,6% per jaar van 573 MW in 2018 naar 666 MW in 

2027. Dit is in lijn met de prognose voor het KCD Randmeren 2015.

In Figuur 7.2 is tevens de ontwikkeling van het totaal aan productievermogen weergegeven. Het windvermogen in 

netdeel Randmeren ontwikkelt zich van 871 MW in 2018 naar 1.483 MW in 2027. In dit aandeel zit tevens circa 300 

MW aan dubbeldraai2 vermogen van zowel bestaande als nieuwe windturbines die na de zichtperiode wegvalt. Voor 

het geïnstalleerd zon-PV vermogen in netdeel Randmeren wordt in de periode tot 2027 een groei van 81 MW naar 

369 MW voorzien. Deze is significant hoger dan de opgave voor het KCD 2015, vanwege het feit dat Liander voor 

specifiek Flevoland en Gelderland een complete opgave heeft kunnen doen voor het verwachte aandeel zon-PV in 

de bebouwde omgeving. 

Figuur 7.2 - Ontwikkeling piekbelasting en productie in het 150 kV-net Randmeren

In het 150 kV-net Randmeren heeft de eigenaar van de gasgestookte eenheid Flevo 5 (415 MW), aangesloten op het 

150 kV-station Lelystad, aangegeven dat deze eenheid voor de gehele zichtperiode van dit KCD in de mottenballen 

zal worden gezet. Over het totaal genomen wordt het 150 kV-netdeel Randmeren in regio Oost gekenmerkt door een 

licht stijgende belasting, een groot aandeel windvermogen in de Flevopolder, een sterk groeiend aandeel zon-PV in 

Flevoland en Gelderland en een geconserveerd aandeel conventioneel vermogen. Het gevolg hiervan is dat door het 

grote aandeel duurzaam productievermogen grote fluctuaties van transportstromen kunnen ontstaan naar en door 

het netdeel Randmeren.

Voor de wijze en nauwkeurigheid van ramen van de transportbehoefte van de onderliggende MS- en LS- netten door 

Liander wordt verwezen naar het KCD Elektriciteit 2017 van Liander.

7.1.3 Scenario’s voor netberekeningen
Voor regio Oost inclusief 150 kV-net Randmeren zijn drie scenario’s opgesteld op basis van het landelijke 

Referentiescenario, zoals beschreven in het KCD 2017 van TenneT. In deze drie scenario’s wordt het aandeel 

conventioneel productievermogen gevarieerd met een basis, een hoge en een lage inzet. Voor het hoge scenario  

is de inzet van de Flevo 5 centrale evenwel meegenomen in de berekeningen. Op basis van analyse van de 

vermogens stroomberekeningen zijn per steekjaar de gesignaleerde knelpunten op de verbindingen en de stations 

inzichtelijk gemaakt. 

2 De periode van overlap bij de inbedrijfname van nieuwe parken en bestaande molens, wordt het zogenaamde 

“dubbeldraaien” genoemd. Deze periode is door de provincie Flevoland maximaal vijf jaar toegestaan.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Netdeel	Randmeren (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) X-as Jaar
WKK	Glas 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 Y-as Totaal geïnstalleerd vermogen [MW]
WKK	Industrie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Titel Vermogen en belasting in Randmeren
Zon-PV 81 126 169 214 239 256 289 298 347 369
Wind	op	land 871 945 1186 1346 1376 1423 1453 1483 1483 1483
Wind	op	zee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overig,	niet	WKK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 26,068
Piekbelasting 573 579 588 597 605 614 623 650 657 666 26,068
LW6,	MK12	en	MK11 577 577 577 474 474 474 474 474 474 474 38,068
Flevo	5 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 38,068

38,068
38,068
38,068
38,068
38,068
38,068

Figuur 7.2 - Ontwikkeling piekbelasting en productie in het 150 kV-net Randmeren
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7.1.4 Verbindingen: knelpunten en voorziene maatregelen
In Tabel 7.1 zijn voor de onderzochte steekjaren de geïdentificeerde knelpunten op de verbindingen in netdeel 

Randmeren weergegeven. Het geïdentificeerde knelpunt op de verbinding Lelystad-Zuiderveld-Zeewolde was ook 

gesignaleerd in het KCD 2015 Randmeren. Daarnaast is ook een nieuw knelpunt vastgesteld op de verbinding 

Harderwijk-Harselaar-Ede. 

De knelpunten hebben een sterke samenhang met andere knelpunten in het 150 kV-net van Flevoland, Gelderland 

en Utrecht en zijn daarom als een gezamenlijk knelpunt in één risicoanalyse voor de 150 kV-verbindingen en één 

voor de 380/150 kV-transformatoren voor geheel regio Oost beschouwd. 

Gesignaleerd knelpunt op  
Netdeel randmeren

Risico
2018  2021 2025

Risico 
 categorie

Status t.o.v. KCD 2015

Harderwijk - Harselaar - Ede  '-'  '-' n-1
0,1-1*

Nieuw

Lelystad - Zuiderveld - Zeewolde n-2 n-2 n-2 Bestaand

* Risicobeoordeling bevat knelpunten in TenneT-gebied
'-' Nog geen knelpunt of geen knelpunt meer 

Tabel 7.1 

 

Collectief knelpunt netdelen Gelderland, Utrecht en Randmeren

In de situatie van veel productie in netdeel Randmeren wordt dit afgevoerd over de verbindingen naar de belasting-

vraag in de netdelen Utrecht en Gelderland. Deze transporten worden versterkt indien in de Randstad of in Noord-

Nederland ook veel (duurzame) energie wordt opgewekt en parallel transporten door regio Oost optreden vanwege 

de centrale ligging binnen de 380 kV-ring. Hierdoor ontstaan op meerdere verbindingen en transformatoren knel-

punten. Voor de n-2 knelpunten geldt dat er geen afdoende onderhoudsvensters kunnen worden gevonden door de 

sterk fluctuerende opwek door zon- en windvermogen en hoge transporten over de centrale 380 kV-ring. Na het 

aflopen van de dubbeldraaiperiode van de bestaande windturbines in Flevoland zal naar verwachting na 2027 het 

aantal uren overbelasting gaan afnemen.

In 2016 is een studie voor de gehele regio Oost uitgevoerd en daarin zijn netuitbreidingen voorgesteld. De net-

uitbreidingen die als fase 1 naar voren zijn gekomen, en onder de verantwoordelijkheid van TenneT vallen, betreffen 

de plaatsing van een nieuwe 380/150 kV-transformator in Lelystad en de plaatsing van twee 150 kV-dwarsregel-

transformatoren in Utrecht Lage Weide. Deze bevinden zich momenteel in de basis ontwerpfase. Ook kan er een 

periode van overlap zijn bij de inbedrijfname van nieuwe windparken en het saneren van bestaande windturbines: 

het zogenaamde “dubbeldraaien”. In voorkomende gevallen ontstaat er een tijdelijke behoefte aan extra capaciteit 

waarvoor additionele investeringen nodig zullen zijn.

Het nieuw geïdentificeerde n-1 knelpunt op Harderwijk-Harselaar-Ede kan voor het grootste aantal uren over belasting 

worden opgelost door de implementatie van een winter/zomer-belastbaarheid op deze verbinding. Hiervoor moeten 

de beperkende stroomtransformatoren in Harderwijk worden vervangen. Voor een beperkt aantal uren is de kort-

stondige n-1 overbelasting op Harderwijk-Harselaar-Ede en Dodewaard-Ede zo hoog dat daarbij een operationele 

oplossing nodig is in de vorm van een tijdelijke netsplitsing tussen Ede en Harderwijk. Voor het n-2 knelpunt op 

Lelystad-Zuiderveld-Zeewolde kan ook een oplossing worden gevonden door de beperkende stroom transformatoren 

in 150 kV-station Lelystad te vervangen, waardoor deze verbinding naar de ontwerpwaarde kan worden gebracht. 

Deze stationsaanpassingen zijn door de in 2016 uitgevoerde studie ook als fase 1 naar voren gekomen en bevinden 

zich in de besluitvormingsfase.  

Vanwege de toenemende parallel transporten vanuit het 380 kV-net door regio Oost en de sterk fluctuerende 

productie in de regio Randmeren is een gefaseerd plan opgesteld waarin de huidige vermaasde netstructuur tussen 

de drie netdelen in regio Oost kan worden verlaten. Hierdoor zullen separate netdelen ontstaan, vergelijkbaar met de 

netstructuur in Zuid-Holland en toekomstige netstructuur in Noord-Holland.
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7.1.5 Stations: knelpunten en voorziene maatregelen
Tabel 7.2 geeft een overzicht van de geconstateerde knelpunten op stations in netdeel Randmeren, het criterium 

waaraan mogelijk niet kan worden voldaan en de risicoscore. 

Gesignaleerd knelpunt op  Risico
2018 2021 2025

Risico 
 categorie

Status t.o.v. KCD 2015

Station Lelystad* lk, r lk, r lk, r 0,01-0,1 Bestaand, Nieuw

Station Harderwijk r r r 0,01-0,1 Nieuw

Station Almere* r r r 0,01-0,1 Nieuw

Station Zeewolde* r r r 0,01-0,1 Nieuw

* Formeel gezien is dit geen Compliance knelpunt, maar uitval van de rail kan leiden tot aanzienljke gevolgen in het net.

Tabel 7.2

Station Lelystad 

Bij uitval van het railsysteem in het 150 kV-station Lelystad kan een groot deel van het netdeel Randmeren en 

netdeel Utrecht spanningsloos raken. Daarnaast is de maximaal optredende drie-fasen kortsluitstroom hoger dan de 

ontwerpwaarde van het 150 kV-station Lelystad. Een oplossingsrichting is de vervanging van het 150 kV-station 

Lelystad, waarmee zowel de railbeveiliging, het kortsluitvastheidsknelpunt, de beperkende stroomtransformatoren in 

de lijnverbindingen, de 150 kV-aansluiting voor windplan Blauw en de aansluiting voor de nieuwe 380/150 kV-

transformator kan worden gefaciliteerd. Deze aanpassingen zijn in de in 2016 uitgevoerde studie als fase 1 naar voren 

gekomen en bevinden zich in de besluitvormingsfase. 

n-1 railcriterium knelpunten

De n-1 railcriterium knelpunten die, ten opzichte van het KCD Randmeren 2015, nieuw zijn geconstateerd, worden pas 

gemitigeerd bij een project dat een ander knelpunt adresseert of waar een ingrijpende renovatie of uitbreiding van 

het railsysteem nodig is. 

7.1.6 Aankoppeling met netten met een lager spanningsniveau
Liander heeft onderzocht of er voldoende vermogenstransformatoren 150 kV/10 of 20 kV in het verzorgingsgebied 

aanwezig zijn (zie tabel 7.3). 

Wijzigingen in aankoppelingen met lager spanningsniveau in netdeel Randmeren

Locatie Spanningsniveau Maatregel Gepland jaar in bedrijf

Harselaar 20 kV Koppeling van 2 nieuwe  
transformatoren (150/20kV)

2019

Tabel 7.3 

 

Uitbreiding 150 kV-station Harselaar 

Capaciteits- en kwaliteitsproblemen met de huidige 50 kV-verbinding Harderwijk – Nijkerk – Barneveld – Ede nopen 

tot een nieuwe netstructuur. Hiermee wordt de huidige 50 kV-voorziening van de gebieden Nijkerk en Barneveld 

vanuit Harderwijk en Ede overgenomen door een nieuw 20 kV-net dat gevoed zal worden vanuit het 150 kV-station 

Harselaar. In 2019 zijn voor de capaciteitsuitbreiding twee 150/20 kV-transformatoren voorzien. Hiervoor dient het 

huidige 150 kV-aftakstation Harselaar te worden voorzien van een 150 kV-vorkinstallatie waarop de bestaande 

transformatorvelden kunnen worden overgenomen. Daarbij wordt omliggende grond verworven om een toekomstige 

uitbreiding naar een volwaardig 150 kV-station mogelijk te kunnen maken.

Uitbreiding 150 kV-station Harderwijk 

De dubbelcircuit verbinding Harderwijk – Nunspeet bestaat uit een deel bovengrondse 150 kV-lijn en een deel 

50 kV-kabel. De verbinding is vooralsnog met 50 kV in bedrijf. Om het capaciteitsknelpunt Nunspeet op te lossen, 

wordt de huidige verbinding die op 50 kV wordt bedreven, aangesloten op een bedrijfsspanning van 150 kV. Dit 

betekent vervanging van het deel 50 kV-kabel door 150 kV-kabel en de aankoppeling van de verbinding op de 

150 kV-installatie in onderstation Harderwijk. In onderstation Harderwijk worden in verband met een gefaseerde 

overname van de verbinding naar Nunspeet op termijn twee extra 150 kV-velden voorzien. Dit is afhankelijk van de 

voortgang van de belastinggroei en valt buiten de zichttermijn van dit KCD.
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Uitbreiding 150 kV-stations Zeewolde, Lelystad en Dronten 

In delen van het Randmerengebied van Liander wordt een grote toename van het opgestelde windvermogen 

verwacht. De ambities van overheden zijn hierbij vrij duidelijk, maar de exacte locaties, aantallen, condities en de 

planologische inpassing van de net-infrastructuur zijn dat nog niet. Gezien het grote aandeel nieuw windvermogen is 

een directe 150 kV-aansluiting, via een centraal gepositioneerd gelegen 150 kV-klantstation, op één of twee 150 kV-

velden in de 150 kV-stations Zeewolde, Lelystad en Dronten het uitgangspunt. Aandachtspunt is dat, afhankelijk van 

het aantal benodigde velden, het railsysteem moet worden verlengd waarvoor in Dronten en Zeewolde het stations-

terrein moet worden vergroot. Op Lelystad is ruimte, maar daar moet rekening worden gehouden met de plannen 

voor de ombouw van de 150 kV-installatie. TenneT, Liander en initiatiefnemers hebben intensief contact om tot een 

goede aansluiting van windvermogen en uitbreiding van netten te kunnen komen.

7.1.7 Impact scenario Decentraal Duurzaam
In netdeel Randmeren leidt het scenario Decentraal Duurzaam, zoals beschreven in het KCD 2017 TenneT, tot een 

verdere toename van zon-PV vermogen en zorgt voor nog grotere fluctuaties in de transportstromen en versterking 

van het aantal uren overbelasting op de reeds gesignaleerde knelpunten op de verbindingen. Nadere studie moet 

uitwijzen of dit aanleiding geeft tot een versnelde opsplitsing in separate netdelen binnen regio Oost, wat uit eerder 

onderzoek naar voren is gekomen als preferente oplossingsrichting.

7.2 Algehele staat van het net

Knlepunt locatie Risico Risico 
 categorie

Actueel 
datum

Status t.o.v. 
KCD 215

Oplossingsrichting IBN Fase

Harderwijk - Harselaar - Ede
n-1 / n-2 0,1 - 1 2017

Nieuw

Splitsen FGU net Rand-
meren

2021 (2022 TenneT  project)

Pre-realisatie

Lelystad - Zuiderveld - Zeewolde Bestaand

Station Lelystad Lk 0,01-0,1 2014 Bestaand

r 0,1-1 2017 Nieuw

Station Zeewolde r  0,01-0,1 2017 Nieuw Plaatsing railbeveiliging 2019 Pre-realisatie

Tabel 7.4

 

Tabel 7.4 geeft een opsomming van de belangrijkste geïdentificeerde knelpunten in het netdeel Randmeren en de 

bijbehorende risico-inschattingen, zoals deze in de voorgaande paragrafen beschreven zijn. Dit betreft knelpunten 

die een risiconiveau van Medium of hoger hebben op één of meerdere van de bedrijfswaarden volgens de risico-

weegmethode van TenneT. Een uitzondering wordt gemaakt voor de bedrijfswaarde Compliance . Voor de 

knelpunten die lager dan Medium scoren op de bedrijfswaarde Compliance3 dient eveneens een (operationele) 

oplossing te worden aangedragen.

Ten opzichte van het KCD 2015 zijn enkele zaken veranderd in deze opsomming. Zo is het n-1 knelpunt op de 

verbinding Zeewolde – Almere begin 2017 gemitigeerd door de realisatie van nieuwe kabels in de verbinding 

Zeewolde – Almere. De oplevering van het technisch cluster Breukelen in 2017 – zoals beschreven in het KCD 2017 

van TenneT – heeft geleid tot een daling van het risiconiveau van de geconstateerde capaciteitsknelpunten. In het 

netdeel Randmeren resteren knelpunten op de verbindingen Harderwijk – Harselaar – Ede en Lelystad – Zuiderveld 

– Zeewolde. Aangezien dit risico van toepassing is vanaf het moment van oplevering van technisch cluster 

Breukelen, is de actueel datum hiervan 2017. De nieuwe risico’s op de rail die nog niet in het vorige KCD werden 

vermeld hebben een verhogend effect op het asset risicoprofiel.

3 Dit betreft n-1 knelpunten, 100 MW/6h-uitloper knelpunten en knelpunten die reeds in KCD 2015 met oplossings-

richtingen werden beschreven.
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8 Investeringen 
8.1 Investeringen totaal

Governance

Het investeringsportfolio 2018 - 2022 neemt met € 6 miljoen toe ten opzichte van het bij het KCD 2015 bijgevoegde 

Jaarplan 2016. Op hoofdlijnen is dit het resultaat van nieuwe projecten (+ € 20 miljoen) en het On Hold zetten van het 

programma Renovatie Secundair (-/- € 14 miljoen). De Governance-data komen overeen met de laatst goedgekeurde 

documenten van de projecten, waarbij de kosten t/m 2016 en in 2017 overschreven zijn met de meest actuele data 

(actuals en latest estimate). Dit kan leiden tot kleine verschillen tussen het Governance-totaal en de optelling van de 

kosten in de jaarlagen. Daar waar het verschil significant is, wordt een onderbouwing gegeven.

Portfoliogegevens

Raming kosten (x 1000 €) Som
KCD versie Totaal t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2018-2022

2017 34.577 6.524 7.383 1.678 1.459 7.367 10.412 40 0 20.955

2015 36.539 11.442 9.789 4.123 400 10.731 0 46 0 15.309

Verwachtingswaarde

Om een zo realistisch mogelijke voorspelling van het verloop van de investeringen te kunnen doen, wordt de project-

informatie gecorrigeerd op basis van resultaten uit het verleden (zowel qua planning als kosten) en de kans dat een 

project doorgaat (waarschijnlijkheidsfactor):

Portfoliogegevens

Raming kosten (x 1000 €) Som
KCD versie Totaal t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2018-2022

2017 Verwachtings waarde 34.749 6.439 2.729 1.170 725 395 1.204 1.958 1.203 5.451

2015 Governance 34.577 6.524 7.383 1.678 1.459 7.367 10.412 40 0 20.955

De delta van bijna € 16 miljoen wordt vooral veroorzaakt door de waarschijnlijkheidsfactor van 30% voor het project 

002.812 Splitsing FGU-net fase 1 (-/- € 13 miljoen). De rest bestaat uit diverse kleine budgetcorrecties (-/- € 2 miljoen) 

en doorschuiven van investeringen tot na 2022 (-/- € 1 miljoen).

8.2 Vervangingen

8.2.1 Algemeen
Het investeringsportfolio 2018 - 2022 neemt met € 14 miljoen af ten opzichte van KCD 2015. Deze afname wordt 

ver oorzaakt door het On Hold zetten van het Programma Renovatie Secundair (RenSec).

8.2.2 Opgeleverde projecten
002.594 Lange termijn vervanging instrumentatie transformatoren 150 kV

De begroting in KCD 2015 was gebaseerd op de lange termijnoplossing, waarbij het risico tot 7 jaar lang afdoende 

gemitigeerd wordt. Omdat de werkelijke conditie van de betreffende transformatoren nog niet duidelijk was, is in het 

investeringsvoorstel gekozen voor de korte termijnoplossing met risicomitigatie voor 2 jaar. Inmiddels is het project 

klaar en wordt het administratief afgerond.

Portfoliogegevens

Raming kosten (x 1000 €)
IBN datum Rubriek Status Totaal t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2017/Q4 Renovatie en vervanging Nazorg 466 291 175

2020/Q4 Renovatie en vervanging Studie 1.850 500 450 500 400
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8.2.3 Bestaande projecten in de realisatiefase
Er zijn op dit moment geen projecten in de realisatiefase.

8.2.4 Bestaande projecten in de pre-realisatiefase
Er zijn op dit moment geen projecten in de realisatiefase.

8.2.5 Stopgezette projecten
002.565 Programma Renovatie Secundair 150 kV

Er is - door de Asset Owner Liander - gekozen voor het niet structureel vervangen van de beveiliging en/of 

secundaire installaties op de stations in het 150 kV-net Randmeren. Het programma is on hold gezet en daar waar zich 

problemen voordoen zal een correctieve actie worden uitgevoerd.

Portfoliogegevens

Raming kosten (x 1000 €)
IBN datum Rubriek Status Totaal t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Renovatie en vervanging On Hold -

2023/Q4 Renovatie en vervanging Studie 16.119 1.765 3.577 10.731 46

8.2.6 Nieuwe projecten in de realisatiefase
002.819 Balteau QDR-Instrumentatietransformatoren 150 kV

Uit inspecties is gebleken dat de conditie van de gehele populatie Balteau QDR-instrumentatietransformatoren 

slecht is. In 2016 is de investeringsaanvraag goedgekeurd om alle 44 transformatoren in het CBL-gebied te 

vervangen.

Portfoliogegevens

Raming kosten (x 1000 €)
IBN datum Rubriek Status Totaal t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2019/Q4 Renovatie en vervanging Realisatie 1.100 19 450 350 300

8.2.7 Nieuwe projecten in de pre-realisatiefase
002.869 Lange termijn vervanging meettransformatoren 2 110/150 kV

Aangezien de meettransformatoren binnen de scope van LTVIT (002.594) vervangen zijn maar er op basis van 

inspecties en de Health Index nieuwe populaties van slechte meettransformatoren zijn geïdentificeerd, is een 

vervolg programma gestart voor het vervangen van deze meettransformatoren (LTVIT 2). De werkwijze zal gelijk zijn aan 

de werkwijze in LTVIT 1.

Portfoliogegevens

Raming kosten (x 1000 €)
IBN datum Rubriek Status Totaal t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2022/Q4 Renovatie en vervanging Studie 456 30 50 113 113 110 40

8.3 Functionaliteitsuitbreidingen

8.3.1 Algemeen
Bescherming tegen invloeden van buitenaf betreft een functionaliteitsuitbreiding die door RNB Liander wordt 

uitgevoerd.

8.3.2 Stopgezette projecten
002.668 Realiseren comptabele meting

Dit project stond in het vorige KCD on hold en is nu komen te vervallen. Het 150 kV-net Randmeren worden op de 

overdrachtspunten comptabel gemeten. 

Portfoliogegevens

Raming kosten (x 1000 €)
IBN datum Rubriek Status Totaal t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Functionaliteitsproject Vervallen - 4
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8.4 Capaciteitsuitbreidingen

8.4.1 Algemeen
Het investeringsportfolio 2018 - 2022 neemt met € 19 miljoen toe ten opzichte van KCD 2015. Deze toename wordt 

veroor zaakt door een drietal nieuwe projecten (+ € 18 miljoen) en een vertraging in de projecten Harselaar en 

Zeewolde-Almere (+ € 1 miljoen).

8.4.2 Opgeleverde projecten
002.618 Verlegging en opwaardering transportcapaciteit 150kV-verbinding Zeewolde-Almere

Uit het basisontwerp bleek dat het project goedkoper uitgevoerd kon worden dan in het investeringsvoorstel 

berekend was. Dit heeft in 2016 geresulteerd in een investeringsaanvraag van € 12,3 miljoen. Vervolgens heeft een 

positief    aan beste dings resultaat geleid tot een verdere kostenreductie (-/- € 4,2 miljoen) en is de amovering van de 

bestaande  UGD-verbinding tussen 150 kV-station Almere en het opstijgpunt Stichtsekant toegevoegd aan de scope van 

het project (+ € 1,3 miljoen). De nieuwe verbinding was begin 2017 gereed, de amovering vindt plaats in de nazorgfase 

en zal begin 2018 voltooid zijn.

Portfoliogegevens

Raming kosten (x 1000 €)
IBN datum Rubriek Status Totaal t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2017/Q1 Capaciteitsproject Nazorg 9.400 4.790 4.300 310

2017/Q1 Capaciteitsproject Basis ontwerp 15.050 6.700 8.350

8.4.3 Bestaande projecten in de realisatiefase
002.444 Harselaar 150 kV, uitbreiding station

De scope van dit project is het op het huidige terrein aansluiten van twee nieuwe 150/20 kV-transformatoren via 

aftakkingen, zogenaamde vorkconstructies, op de bestaande twee 150/10 kV-transformatoren. Het betreft een 

tijdelijke oplossing en binnen dit project wordt alvast een naastliggend perceel aangekocht voor het toekomstige 

nieuwe station. Uit het basisontwerp is gebleken dat de kosten € 0,4 miljoen hoger liggen dan oorspronkelijk begroot 

en dat het project een half jaar later gereed zal zijn.

 

Portfoliogegevens

Raming kosten (x 1000 €)
IBN datum Rubriek Status Totaal t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2019/Q2 Capaciteitsproject Realisatie 3.489 50 2.308 805 326

2018/Q4 Capaciteitsproject Studiefase 3.109 2.065 989 55

8.4.4 Bestaande projecten in de pre-realisatiefase
Er zijn op dit moment geen projecten in de pre-realisatiefase.

8.4.5 Stopgezette projecten
Vijf projecten van het projectencluster Herstructurering deelnet Almere, die in het vorige KCD on hold waren gezet, 

zijn nu komen te vervallen (zie onderstaande tabel):

NB: 002.621 en 002.622 zijn voorziene klantaansluitingen vanuit het gezichtspunt van TenneT. Voor Liander zijn dit 

capaciteitsuitbreidingen.

Portfoliogegevens

Project-
nummer

Raming kosten (x 1000 €)
Rubriek Status Totaal t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

002.395 Capaciteitsproject Vervallen 24 28

002.529 Capaciteitsproject Vervallen 34 34

002.534 Capaciteitsproject Vervallen 68 68

002.619 Capaciteitsproject Vervallen

002.620 Capaciteitsproject Vervallen

002.621 Klantaansluiting Vervallen

002.622 Klantaansluiting Vervallen
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8.4.6 Nieuwe projecten in de realisatiefase
Er zijn geen nieuwe projecten in de realisatiefase

8.4.7 Nieuwe projecten in de pre-realisatiefase
002.812 Splitsing FGU net fase 1

Om de toekomstige transporten in het hoogspanningsnet van Flevoland, Gelderland en Utrecht (FGU-net) te 

faciliteren, is een gefaseerd plan opgesteld om uiteindelijk naar een gesplitste bedrijfsvoering van het FGU-net over 

te kunnen gaan. In fase 1 worden aanpassingen en uitbreidingen uitgevoerd om de gesignaleerde knelpunten in de 

zichtperiode van het KCD 2017 te mitigeren. Het 150 kV-station Lelystad speelt hierin een belangrijke rol. De kosten-

raming is gebaseerd op een volledige nieuwbouw van de 150 kV-installatie Lelystad om onder andere de voorziene 

3e 380/150 kV-transformator te Lelystad aan te kunnen sluiten. Momenteel wordt nog nader gestudeerd op een 

aanpassing waarbij de 3e 380/150 kV-transformator direct op een 150 kV-circuit richting Zeewolde wordt aangesloten. 

Dit laatste vormt de basis voor de 30% verwachtingswaarde zoals gesteld in paragraaf 8.1. 

Portfoliogegevens

Raming kosten (x 1000 €)
IBN datum Rubriek Status Totaal t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2021/Q4 Capaciteitsproject Studie 17.867 50 262 7.254 10.302

002.840 Zeewolde 150 kV, railuitbreiding tbv Windpark Zeewolde

Het betreft hier de railuitbreiding op station Zeewolde ten behoeve van de aansluiting van Windpark Zeewolde. Het 

klantproject was bij de start van dit KCD nog niet opgenomen in de administratieve systemen en komt daarom nog 

niet voor in het investeringsportfolio 2018 - 2022. Inmiddels zijn de data wel bekend en weergegeven in paragraaf 8.5.1. 

Portfoliogegevens

Raming kosten (x 1000 €)
IBN datum Rubriek Status Totaal t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2019/Q4 Capaciteitsproject Studie 200 80 120

002.911  Zeewolde 150 kV, aanbrengen railbeveiliging

Bij railuitval op 150 kV-station Zeewolde valt (vanwege ontbreken van een railbeveiliging) gelijktijdig Zeewolde en 

geheel Almere uit, wat vanaf 2020 samen meer dan 200 MW aan belasting is. Dit geeft volgens de beoordelings-

methodiek een Medium risico op Kwaliteit van Levering. Momenteel worden railbeveiligingen pas aangebracht in 

bestaande 150 kV-stations op het moment dat het railsysteem ingrijpend wordt gerenoveerd of gemodificeerd.

Portfoliogegevens

Raming kosten (x 1000 €)
IBN datum Rubriek Status Totaal t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2019/Q4 Capaciteitsproject Studie 421 83 338

8.5 Klantaansluitingen en reconstructies

8.5.1 Algemeen
Er zijn, net als in KCD 2015, nog geen investeringen voor klantaansluitingen en reconstructies gepland in de periode 

2018 - 2022. Inmiddels is er wel een project bekend geworden dat, ten tijde van de start van dit KCD, nog niet in het 

portfolio stond. Het betreft de aansluiting voor Windpark Zeewolde op 150kV-station Zeewolde. Het projectnummer 

is 002.839, de inbedrijfname is gepland in Q4 van 2019 en de kosten bedragen ruim EUR 1 mln (waarvan 40% in 2018 

en 60% in 2019 verwacht wordt).

8.5.2 Opgeleverde projecten
002.720 Almere2 - Almere-Markerkant 150 kV, amovering kabel

Het project is met enige vertraging opgeleverd en duurder geworden als gevolg van diverse  meerwerkkosten. Eind 

2015 bleek dat er differentiaalbeveiliging aangebracht moest worden en dat de beveiligingskast en de stroomring-

kernen aangepast dienden te worden. Dit heeft geleid tot de opstap van k€ 90 naar k€ 188 en een verlenging van de 

doorlooptijd met drie kwartalen. Later is gebleken dat ook de Dätwyler-eindsluitingen vervangen moesten worden, 

inclusief een kabelverlenging om de nieuwe mof te kunnen plaatsen. Dit kostte nog eens k€ 350 extra, waarmee de 

uiteindelijke kosten op ruim k€ 500 zijn uitgekomen.
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Portfoliogegevens

Raming kosten (x 1000 €)
IBN datum Rubriek Status Totaal t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2016/Q3 Klantaansluiting Nazorg 188 514

2015/Q4 Klantaansluiting Realisatie 90 90

002.792 Reconstructie SAA A1 Kruising 13A

De reconstructie van de kruising tussen de snelweg A1 en de kabelverbinding Almere – De Vaart is conform planning 

en budget uitgevoerd.

  

Portfoliogegevens

Raming kosten (x 1000 €)
IBN datum Rubriek Status Totaal t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2016/Q2 Reconstructie Gereed 321 321

2016/Q2 Reconstructie Realisatie 321 322

002.818 Reconstructie Audioweg Elementendreef Almere

De reconstructie Audioweg Elementendreef in Almere langs de kabel Pampus ‘s Graveland, die nog niet in KCD 2015 

stond, is inmiddels gereed en het project bevindt zich in de fase van administratieve afhandeling.

Portfoliogegevens

Raming kosten (x 1000 €)
IBN datum Rubriek Status Totaal t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2016/Q4 Reconstructie Nazorg 472 406

8.5.3 Bestaande projecten in de realisatiefase
Er zijn geen bestaande projecten in de realisatiefase.

8.5.4 Bestaande projecten in de pre-realisatiefase
002.741 Amovering Flevo30 Lelystad

Engie heeft de aansluiting van de Flevocentrale 30 opgezegd. De secundaire componenten worden in 2017 

geamoveerd en de primaire componenten worden op verzoek van Liander behouden. De werkzaamheden zijn pas in 

september 2017 gestart, omdat het station niet betreden mocht worden vanwege een mogelijke overschrijding van 

het toegestane kortsluitvermogen op dit station. Oplevering van dit project staat gepland voor 2017/Q4.

Portfoliogegevens

Raming kosten (x 1000 €)
IBN datum Rubriek Status Totaal t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2017/Q4 Klantaansluiting Studie 70 70

Klantaansluiting Offerte

8.5.5 Stopgezette projecten
002.404 IJsselmeerdijk, uitbreiding met een veld tbv NUON Wind Power 150MW

NUON Wind Power heeft afgezien van het verzoek tot aansluiting en daarmee is dit project komen te vervallen.

Portfoliogegevens

Raming kosten (x 1000 €)
IBN datum Rubriek Status Totaal t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Klantaansluiting Vervallen

Klantaansluiting Hold

8.5.6 Nieuwe projecten in de realisatiefase 
Er zijn geen nieuwe projecten in de realisatiefase. 

8.5.7 Nieuwe projecten in de pre-realisatiefase
Er zijn geen nieuwe projecten in de pre-realisatiefase. 
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Bijlage I – Verificatie certificaten 
Asset Management
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Paragraaf Artikel Hoofdstuk KCD Omschrijving MRQ

3.1 10.1 5.1 Streefwaarden kwaliteitsindicatoren

11.1 a 7.12 Raming behoefte capaciteit

11.1 b 7.1.4 / 7.1.5 Capaciteitsknelpunten

11.1 c 7 Voorziening in totale behoefte aan capaciteit en oplossing capaciteits knelpunten

11.1 d KCD TenneT Hoofdstuk Methodiek Ramingsprocedure

11.1 e 4 Beschrijving risicomanagement binnen TenneT

11.1 f 5.4 Maatregelen ten aanzien van onderhoud 

8.2 Maatregelen ten aanzien van vervanging

11.1 g 8 Investeringsplan

11.1 h 5.4 / 5.5 Onderhoudsplan

11.1 i 3.5 Storingsafhandelingsproces

3.5 Ketenprocesplaat Storingsafhandeling

11.2 3 KCD gebaseerd op gegevens uit KBS

Paragraaf Artikel Hoofdstuk KCD Omschrijving MRQ

3.2 14.2a KCD TenneT Hoofdstuk Methodiek Methode van ramen

14.2 7.1.3 Schets van meerdere scenario’s

14.2 c KCD TenneT Uitwerking op hoofdlijnen meest waarschijnlijke scenario

14.2 d Als onder 11.1a Uitgangspunten en vooronderstellingen bij scenario’s

14.2 e KCD TenneT Betrouwbaarheidsanalyse raming

14.1 f 7.1.3 Gebruik van meerdere scenario’s

14.2 g KCD TenneT Hoofdstuk Methodiek Methode bepalen capaciteitsknelpunten

14.3 a 7.1.2 Verwachte capaciteitsvraag aangeslotenen

14.3 b Als onder 14.3a Capaciteitsvraag die is gerealiseerd t.o.v. vorige raming

14.4 KCD TenneT Hoofdstuk Ramen 
 capaciteitsbehoefte

Berekeningen ter bepaling capaciteitsknelpunten gebaseerd op verschillende scenario’s

14.5 a KCD TenneT Hoofdstuk Methodiek Berekeningen ter bepaling capaciteitsknelpunten gebaseerd op verschillende scenario’s

14.5 b KCD TenneT Hoofdstuk Methodiek Waarschijnlijkheid optreden capaciteitsknelpunten

14.6 Voorwoord Afstemming met landelijke netbeheerder

Bijlage II – MRQ Leeswijzer
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Paragraaf Artikel Hoofdstuk KCD Omschrijving MRQ

3.3
 

15.1 3.2 Besturings- en beheersingsmodel

15.2 4 Belangrijkste strategische risico’s

4 Belangrijkste operationele risico’s

4 Belangrijkste verslaggevingsrisico’s

4 Belangrijkste risico’s met betrekking tot naleving wet- en regelgeving

7.2 Belangrijkste asset-gerelateerde risico’s

15.3 Als onder 11.1 e en 15.2 Risicoanalyse

15.4 Als onder 11.1 f Maatregelen onderhoud en vervanging

15.5 3.6 Bedrijfsmiddelenregister

2.3 Bepalen kwaliteitsknelpunten

4 Methodiek risicoanalyse

16.1 a Als onder 11.1 g Investeringsplan

16.1 b Als onder 11.1 h Onderhoudsplan

16.1 c Als onder 11.1  i Storingsplan

16.2 a Als onder 11.1 g Investeringsplan

16.2 b KCD TenneT Hoofdstuk Methodiek Bepalen capaciteitsknelpunten

KCD TenneT Hoofdstuk Methodiek Bepalen kwaliteitsknelpunten

17.1 3.6 Beschrijving van het bedrijfsmiddelenregister

17.2 Als onder 17.1 Procedure actualiseren bedrijfsmiddelenregister

17.3 a Als onder 17.1 Beschrijving systemen die samen bedrijfsmiddelenregister vormen

17.3 b 5.2 Scores Health Index

17.3 c Als onder 17.3 b Vergelijking scores Health Index met KCD 2015

19 Onderlinge samenhang:

3 Beschrijving KBS

KCD TenneT Methodiek Investeringsplan

Paragraaf Artikel Hoofdstuk KCD Omschrijving MRQ

3.a 20 a.1 6.2 Beschrijving calamiteitenplan

20 a.2 Als onder 20a.1 Samenwerking met hulpverlenende diensten
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