
BESCHRIJVING OPEN DATASET 

DUURZAME OPWEK KLEINVERBRUIK 
 

ALGEMEEN 

Deze dataset bevat een aantal indicatoren die iets zeggen over de duurzame opwek in ons energiesysteem. De 

gegevens zijn afkomstig van bronnen die Liander gebruikt. Liander stelt deze gegeven openbaar ter beschikking 

om bij te dragen aan de energietransitie. 

Ontwikkeling duurzame opwek kleinverbruik (ZON)  

 

DISCLAIMER 

Wij streven ernaar om de data zo zorgvuldig mogelijk op te stellen. Zoals op al onze open data is de standaard 

disclaimer open data van toepassing.  

VRAGEN? 

Voor vragen kunt u terecht op mailadres: opendata@liander.nl.  

 

ONTWIKKELING DUURZAME OPWEK KLEINVERBRUIK (ZON) 

Zonne-energie is een vorm van duurzame energie die wereldwijd in opkomst is, ook 

in Nederland. Het gaat hierbij om fotovoltaïsche zonnepanelen die als 

kleinverbruiksaansluitingen op (<= 3 x 80 A) zijn aangesloten op het distributienet 

van Liander. Deze dataset is geuniformeerd met de open data van de andere 

regionale netbeheerders.  

BRONNEN:  

Deze dataset bevat veelal zonnepanelen op daken van consumenten en klein 

zakelijke aansluitingen. Hiervan betreft het cijfers die (verplicht) verstrekt worden 

door eigenaren van deze installaties, via www.energieleveren.nl. Het betreft daarbij  

aantallen en piekvermogens (kWpiek): het maximale vermogen dat de installatie kan 

leveren.  

De decentrale opwekgegevens komen uit zonne-opwek installaties die bij Liander 

aangemeld zijn. Decentrale opwekinstallaties die niet aangemeld zijn, zijn niet 

zichtbaar in deze dataset. Er is een significant percentage opwekinstallaties dat (nog) 

niet aangemeld is. Naar schatting gaat dit in Nederland om 10 - 15% van het totaal 

aantal opwekinstallaties.  

https://www.liander.nl/partners/datadiensten/open-data/disclaimer-open-data
mailto:opendata@liander.nl


AGGREGATIENIVEAU:  

Gegevens van zakelijke installaties vallen onder de geheimhoudingplicht en 

gegevens van particuliere installaties vallen onder de de privacy wetgeving. 

Rekening houdend met beide beperkingen, publiceert Liander de gegevens 

geaggregeerd per CBS buurtcode. Zijn er minder dan 5 opwekinstallaties in een CBS 

buurt, gemeente of provincie, dan worden deze samengevoegd met andere te kleine 

populaties en getoond onder “Overig”.  

BESTANDSNAAM: 

Bestandsnaam: De naam van het bestand laat zien in welk jaar en welke maand de 

gegevens zijn opgehaald: NaamNetbeheerder_decentrale_opwek kv_(zon 

pv)_Peildatum. 

FORMAT:  

De gegevens worden gepubliceerd als CSV-bestand: het meest eenvoudige format 

voor tabelbestanden. Het bestaat enkel uit tekstgegevens, zodat het gemakkelijk kan 

worden verwerkt. CSV-bestanden kunt u openen met Excel of een soortgelijk 

programma. Het tekstscheidingsteken is “;”.  

 

Figuur 1: Voorbeeld weergave opwek kleinverbruik 

VELDEN: 

1. PEILDATUM:  datum waarop de gegevens zijn opgehaald uit onze systemen 

2. NETBEHEERDER: naam van de netbeheerder (Liander) 

3. PROVINCIE: Provincie waar de aansluiting met decentrale opwek is aangesloten op ons netwerk. 

4. GEMEENTE: gemeente waar de aansluiting met decentrale opwek is aangesloten op ons 

netwerk. 

5. CBS BUURTCODE: De unieke code waarmee het CBS de buurt aanduidt 

6. CBS BUURTNAAM: De CBS-buurtnaam volgens de meest actuele buurttabel van het CBS. 

Bestaande datasets worden niet bijgewerkt aan de hand van een nieuw gepubliceerde CBS-

buurttabel. 

7. AANSLUITINGEN MET PV (N): Het aantal kleinverbruik aansluitingen  dat energie opwekt in de 

betreffende CBS-buurt. Het gaat om actieve aansluitingen met aangemelde opwekinstallaties 

8. TOTAAL AANSLUITINGEN (N): Het totaal aantal actieve kleinverbruik aansluitingen  in de 

betreffende CBS-buurt 

9. OPGESTELD VERMOGEN (kW): Totaal opgegeven opgestelde piekvermogen in kW van de 

geregistreerde opwekinstallaties.  


