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Samenvatting
Op het moment van schrijven van dit afstudeerverslag is de Europese energiewereld hevig
in beweging door invoering van nieuwe Europese wetgeving ter liberalisering van de
energiemarkten. Als gevolg van deze wetgeving zal concurrentie worden geïntroduceerd. Om dit
te kunnen realiseren zijn wijzigingen in de tariefstructuren voor het transporteren van
elektriciteit nodig.
Dit afstudeerverslag behandelt mogelijke tariefstructuren voor het transporteren van
elektriciteit. Hiertoe wordt begonnen met een algemene verkenning van de kosten die gemoeid
zijn met het transporteren van elektriciteit en hoe deze in rekening gebracht kunnen worden.
Vervolgens worden beginselen van het tariferen aangegeven; Op welke wijzen kunnen de kosten
doorberekend worden naar de gebruikers van het netwerk.
De volgende stap is het beschrijven van een rekenmethodiek die gebruikt kan worden om
de kosten van de verbindingen, onderstations, etc. zo nauwkeurig mogelijk toe te rekenen aan de
gebruikers van het netwerk, waarbij wordt geprobeerd het kostenveroorzakingsprincipe te
volgen. Aangegeven wordt hoe deze rekenmethodiek is geïmplementeerd en hoe deze zal worden
toegepast op een deel van het 150 kV-netwerk (tussen Diemen, Oterleek en Velsen) van Noord
West Net.
Op basis van de beschreven rekenmethodiek wordt een tariefstructuur beschreven.
Daarnaast wordt een tariefstructuur geanalyseerd en beschreven zoals deze in Nederland
ingevoerd zal gaan worden per 1 januari 2000. Ook wordt aangegeven met welke kosten van het
150 kV-netwerk er gerekend zal gaan worden en hoe deze kosten boven tafel zijn gekregen.
Beide tariefstructuren worden vervolgens toegepast op een aantal toekomstscenario's;
situatie's die in het netwerk in de komende jaren kunnen optreden door het bijbouwen van
decentrale opwek of het sluiten van een centrale, etc. Per scenario worden de resultaten
beschreven en vergeleken.
Op basis van deze resultaten en andere bevindingen die in het hierboven beschreven
proces zijn gedaan, worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. De belangrijkste
conclusies zijn dat geen van de twee tariefstructuren wenselijk is voor de huidige situatie en dat
er eigenlijk een soort tussenvorm gevonden moet worden die niet te ingewikkeld en bewerkelijk
is, vrije toegang tot de energiemarkt en vrije handel in elektriciteit mogelijk maakt en toch het
kostenveroorzakingsprincipe benadert, om zodoende betere economische signalen naar de
gebruikers af te geven.
Verder zijn een aantal bedreigingen voor de netbeheerders geconstateerd als gevolg van
de veranderende marktomstandigheden: Veranderende inzet van opwekeenheden, met als gevolg
een veranderende vermogenshuishouding van het netwerk. Als gevolg daarvan kunnen onder
meer de verliezen gaan toenemen, de betrouwbaarheid van levering gaan teruglopen,
transportbeperkingen gaan optreden en problemen met de blindvermogens-huishouding gaan
ontstaan.
Slotconclusie is dat het nog maar te bezien is, of liberalisering van de
elektriciteitsmarkten wel tot de gewenste prijsdalingen zal leiden.

- iii -

Evaluatie tariefstructuren elektriciteitstransport

Summary

Summary
At the moment of writing this graduation report, the European world of energy is in
turmoil because of new European regulations which aim at liberalizing the energy markets. As a
consequence of these new regulations, competition will be introduced. To make this possible,
changes in the tariff structures for transporting electricity are needed.
This graduation report deals with several possible tariff structures for transporting electricity. The first step will be summing up all possible costs involved in the transportation of electricity and explaining generally how users of the electricity network can be charged with these
costs. The next step is explaining the basic principles of charging costs by using tariff structures.
After this general explanation of tariffs, a specific calculation method will be explained.
This calculation method can be used to charge users, as accurately as possible, with the costs of
specific lines, substations, etc. they use. By doing this it is tried to allocate all costs as good as
possible at those users who caused them. It is explained how this calculation method is implemented and how it will be used on a part ofthe network of Noord West Net: The part of 150 kV
between Diemen, Oterleek and Velsen.
Following this, a tariff structure will be based on the described calculation method. A
second tariff structure, like the structure which will be introduced by the 1 st of January 2000, will
be described and analyzed. It will also be made clear which costs of the mentioned part of the
network will be used for the calculations and how these costs were obtained.
Both tariff structures will be applied to the network under several scenario's of possible
future states the network might be in, in the forthcoming years. These future states can be the
result of, for example more small decentralized generation units or the closure of a specific generation unit. For each applied scenario the results will be described and compared with the results of the other scenario's.
Based on the results of the calculations and other findings which were done during the
above described process, conclusions will be drawn and recommendations will be made. The
most important conclusions are that neither of the two described tariff structures are perfectly
suitable for the current situation and that there has to be found some sort of hybrid model. This
hybrid model should not be too complicated or too laborious in its use, should facilitate free
access to the energy markets and make trading electricity possible. It should, on the other hand,
still charge the users with the costs they are responsibIe for, in order to provide the users of the
network with the correct economical signaIs.
Furthermore several threats for the network operators, as a result of changing energy
marker conditions are stated. The most important is: Changing generation patterns, with
changing power flows in the network as a result. A consequence of this can be increasing network losses, decreasing reliability of supply to customers, limitations to the transportation of
electricity and problems with the reactive power flows.
A final conclusion is, that it remains to be seen, if liberalizing the electricity markets will
have the desired effect of lower prices for electricity.
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Voorwoord

Voorwoord
Het is een interessante, maar voor velen ook een onzekere tijd om werkzaam te zijn in de
energiesector en de elektriciteitssector in het bijzonder. De nieuwe Europese en daardoor
veranderde Nederlandse wetgeving heeft grote verschuivingen tot gevolg. Niet alleen de
introductie van concurrentie en daardoor toenemende concentratie van bedrijven, maar ook de
noodzaak om de beheerders en de gebruikers van de elektriciteitsnetwerken te scheiden, heeft
vanzelfsprekend grote gevolgen. Verhoudingen veranderen, nieuwe kansen, uitdagingen en
bedreigingen ontstaan. Ook voor de netbeheerders zoals Noord West Net.
Ik zie het als een voordeel om in een dergelijke dynamische periode in de
elektriciteitssector af te mogen studeren. Er kleven ook nadelen aan de vele veranderingen. Ten
eerste is het moeilijk om op een 'moving target' te schieten. De vele veranderingen in de sector
brengen ook de nodige onzekerheden voor dit afstudeerproject met zich mee. Pas tegen de tijd
dat mijn afstudeerproject wordt afgerond bijvoorbeeld, wordt pas echt duidelijk hoe de nieuwe
tariefstructuur voor het gebruik van het netwerk van Noord West Net (zeer waarschijnlijk) zal
worden. Ten tweede vergen de vele verandering veel tijd en energie van mijn 'collega's' en (o.a.
door de verhuizing) ook van mij. Daarbij komt dat ik de vele veranderingen graag ook volgde,
wat afleidend werkte. Tenslotte is het door de vele veranderingen soms moeilijk de juiste mensen
met! en de juiste kennis te vinden. Dit gold in het bijzonder voor de financiële informatie.
Juist door de vele veranderingen was het belangrijk het einddoel van mijn project in het
oog te houden. De veranderingen maken het extra belangrijk, maar ook extra moeilijk, om hoofd
en bijzaken goed te scheiden en sommige zaken buiten beschouwing te laten. In mijn neiging om
soms te perfectionistisch en te gedetailleerd op bepaalde zaken in te willen gaan, ben ik met dit
aspect van prioriteiten stellen en keuzes maken een aantal malen in aanvaring gekomen,
waarvan ik uiteindelijk veel geleerd heb. Verder heb ik veel geleerd met betrekking tot het maken
van loadflowberekeningen, het bedrijven van het netwerk met al haar complicaties,
betrouwbaarheid, boekhouden en afschrijven en over NWN/ENW en de sector 'in het echt'.
Ook mede dank zij veel collega's is het gelukt dit project tot een goed einde te brengen. In
het algemeen wil ik de collega's van de afdelingen Netplanning & Beheer en Beleid &
Assetmanagement van Noord West Net bedanken voor hun hulp en een erg leuke tijd. In het
bijzonder wil ik Henk Eijking bedanken voor het beoordelen van de scenario's en de inzet van de
eenheden; Hans van der Geest en Edwin Braan voor hun uitleg en vragen over de
betrouwbaarheidsberekeningen met RAMSES; Jos Thesselaar, Heniek Rolak en Leo Bos voor hulp
bij de bepaling van de vervangingswaarde van de stations en de verbindingen; Wim Blackstone
voor het boven water krijgen van de vervangingswaarde en de pacht van de grond van de
stations; Jos Blom en Roland Swart voor het helpen zoeken naar financiële getallen en het
verkrijgen van inzicht in een model voor benchmarking; Jos Poot voor inzicht in kosten en
tariefstructuren; Ten slotte velen van de hiervoor genoemden voor het nalezen van - delen van mijn verslag.
Last but not least bedank ik natuurlijk Rob Hes als mijn begeleider van ENW E-Trans,
later Noord West Net, Wim Kersten als begeleider van de TU Eindhoven en Hans Overbeek en
later prof. Damstra als mijn afstudeerhoogleraar.
Ik heb in deze 10 maanden een mooi contrast tussen theorie en praktijk kunnen zien,
tussen hoe een bedrijf zou moeten (?) functioneren en hoe het in een sterk veranderende
omgeving daadwerkelijk functioneert. Hier blijkt de kreet "In het echt is het anders" wel erg goed
op te gaan. Pas nu realiseer ik me, dat er altijd zaken te verbeteren blijven binnen een bedrijf als
Energie Noord West, meer algemeen binnen elk bedrijf. Een belangrijk punt, dat ik toch wil
noemen, omdat ik daar vaak tegenaan gelopen ben, is de behoefte aan een beter
kennismanagement. Er is erg veel kennis aanwezig binnen NWN en meer algemeen ENW, maar
deze kennis is erg moeilijk toegankelijk. Het zit bij veel verschillende individuen in de hoofden
en nergens is een goed overzicht van welke kennis waar aanwezig is. Hierdoor wordt er weinig
kennis gedeeld en kan er veel kennis verloren gaan wanneer een werknemer het bedrijf verlaat.
Al met al heb ik een zeer leerzame tijd gehad bij ENW E-Trans en later Noord West Net
en wens ik het bedrijf en zijn werknemers een goede toekomst.
Martijn Siffels, 17 september 1999.
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Inleiding

1. Inleiding
Op dit moment is de Europese energiewereld hevig in beweging door invoering van
nieuwe Europese wetgeving ter liberalisering van de energiemarkten. In lijn met de Europese
wetgeving is in Nederland een nieuwe elektriciteitswet ingegaan per 1 januari 1999 [1]. Deze
wetgeving voorziet onder andere in een juridische, administratieve en financiële scheiding
tussen de commerciële activiteiten van de energiebedrijven en hun activiteiten met een
monopolistisch karakter zoals het beheer van het elektriciteitsnet.
Niet alleen de juridische structuur van de energiebedrijven ondergaat nu veranderingen,
maar ook de afspraken met betrekking tot de levering van elektriciteit, het gebruik van het
elektriciteitsnet en de uitwisseling van gegevens tussen gebruikers en aanbieders van diverse
diensten staan ter discussie. Hierdoor veranderd de rol van de beheerders van de netwerken ook
sterk [2]. Dit alles teneinde een vrije markt voor elektriciteit te creëren [3].
Een onderdeel van de wijzigende afspraken zijn de voorwaarden voor en de tarieven van
transport van elektriciteit. Bij de bepaling van deze tarieven werd en wordt weer gebruik gemaakt
van een globale methode van verrekening, de zogenaamde postzegel-methode. gebaseerd op de
getransporteerde energie en/of het vermogen van de aansluiting. Aan gebruik van deze
tariefstructuur kleven zowel voor- als nadelen. Door een beeld te vormen van tariefstructuren en
de kosten voor transport van elektriciteit in het algemeen, kan de nieuw in te voeren
tariefstructuur geanalyseerd worden en kunnen de mogelijke gevolgen van de keuze voor deze
nieuwe structuur inzichtelijk worden gemaakt.
De nieuwe structuur zal ook vergeleken worden met een andere verrekeningsmethodiek
die poogt de kosten van het elektriciteitstransport zo goed als mogelijk toe te rekenen aan de
gebruikers van het netwerk. Tot voor kort was een dergelijke methodiek moeilijk vorm te geven,
maar Dhr. J. Bialek, verbonden aan de School of Engineering van de University of Durham heeft
een methodiek omschreven welke het mogelijk maakt de belasting van componenten in het net
of de opwek van centrales op te delen en aan de verschillende belastingen oftewel afnemers te
paren [4] - [9]. Met andere woorden klant A krijgt p MW en q MV Ar van centrale 1 en x MW en
y MVAr van centrale 2, waarvan zoveel over lijn j en zoveel over lijn k wordt getransporteerd. Op
deze wijze is per aansluiting het gebruik van bepaalde delen van het net te bepalen en kunnen de
kosten van de netbeheer exact naar elke gebruiker van het net worden doorberekend. Ook deze
tariefstructuur heeft zijn voor- en nadelen.
Door de beide tariefstructuren apart en onderling te vergelijken en beide structuren toe
te passen op een deel van het 150 kV-netwerk bij verschillende toekomstscenario's kan inzicht
verkregen worden in de tarifering van elektriciteitstransport. Dit inzicht kan in de toekomst
gebruikt worden bij evaluatie van de huidige of bepaling van mogelijk een nieuwe
tariefstructuur.
Uitgaande van twee basisscenario's waarin bestaande belastings- en productiesituaties
worden weergegeven in hoog- en in laaglast, zullen de twee verschillende tariefstructuren
vergeleken worden. Op basis van mogelijke veranderingen die het gevolg zijn van de nieuwe
elektriciteitswet kunnen verschillende toekomstscenario's worden geconstrueerd. Ook hierop
zullen de twee tariefstructuren worden toegepast en zal beschouwd worden wat, afhankelijk van
een bepaalde tariefstructuur, de verschuivingen in kosten zijn.
Dit verslag heeft niet tot doel een beste verrekenmethodiek of nettarief te bepalen, maar
inzicht te geven in de daadwerkelijke verdeling van de kosten van het transport van elektriciteit
over de gebruikers van het netwerk, de verschillende mogelijkheden van opbouw van een
nettarief en de gevolgen van een keuze voor een bepaalde tariefstructuur voor de verdeling van de
kosten over de gebruikers. Tenslotte zal gekeken worden of kennis op deze gebieden kan leiden
tot beïnvloeding van de keuzes die in de toekomst door de netbeheerder gemaakt zullen worden.
De onderliggende materie is dermate complex, dat het zoeken naar antwoorden en het
verzamelen en bundelen van kennis met betrekking tot kosten en tarifering telkens weer nieuwe
vragen en mogelijkheden op zal leveren. Het onderliggende document is dan ook zeker geen
uitputtende studie op dit gebied.
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Inleiding

Dit afstudeerproject doe ik als afronding van mijn studie Elektrotechniek aan de
Technische Universiteit Eindhoven bij Noord West Net (NWN). NWN is de zogenaamde
netbeheerder van het elektriciteitsnet in het noordwesten van Nederland en is ontstaan uit het
vroegere E-Trans, een dochter van Energie Noord West (ENW). Noord West Net is nu een
beperkt onafhankelijk en niet-commercieel onderdeel van de ENW-groep, binnenkort onderdeel
van NUON, waarin verder onder andere nog de - wel commerciële onderdelen - ENW
Consumentenmarkt, ENW Zakelijke markt en het ENW Infra bedrijf zijn ondergebracht. ENW
is het energiebedrijf voor noordwest Nederland en levert elektriciteit aan 1,2 miljoen en gas aan
800.000 klanten.
Aandacht zal achtereenvolgens besteed worden aan de kosten van en tariefstructuren
voor transport van elektriciteit. Mogelijke alternatieven of varianten op de huidige
tariefstructuur worden aangegeven. Vervolgens zal de rekenmethodiek van Bialek worden
toegelicht. Daarna zullen de twee eerdergenoemde tariefstructuren en de toe te rekenen kosten
verder worden uitgewerkt. De twee tariefstructuren zullen worden toegepast op verschillende
(toekomst-) scenario's. Aangegeven zal worden wat de achtergrond achter elk scenario is, wat de
gevolgen voor de bedrijfsvoering van het bestudeerde deel van 150 kV-net zijn en hoe de kosten
van het netwerk zijn toegerekend. Tenslotte zullen de bevindingen besproken worden, conclusies
worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan.
Allereerst zal kort de voorgeschiedenis worden aangegeven.
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Voorgeschiedenis

2. Voorgeschiedenis
In februari 1997 trad in de Europese Unie (EU) een richtlijn in werking die moet leiden
tot liberalisering van de elektriciteitsmarkten in Europa. Vanaf dat moment hebben de 15
lidstaten twee jaar de tijd gekregen om de nieuwe regels in hun nationale wetgeving op te nemen.
Hiermee zijn, in navolging van de telecommunicatie- en transportsector, definitieve stappen
gezet op weg naar volledige mededinging op de energiemarkt. Deze markt moet begin volgende
eeuw gerealiseerd zijn [10].
In de Derde Energienota (1995-1996) worden de belangrijke veranderingen van de
energiemarkt in grote lijnen al aangegeven. In de notitie "Stroomlijnen - naar een markt voor
elektriciteit" [3], worden de veranderingen verder geconcretiseerd voor de elektriciteitsmarkt en
worden de contouren van de nieuwe elektriciteitswet (ingegaan per 1 januari 1999) aangegeven
[1]. Ook wordt ingegaan op de structuur van deze nieuwe markt, vraagstukken ten aanzien van
de overgangsperiode, de relatie met andere energiemarkten, etc.
De nieuwe elektriciteitsmarkt zal binnen 10 jaar volledig geliberaliseerd zijn en zal de
volgende eigenschappen bezitten:
• Levering zal plaatsvinden op basis van contracten tussen klant en leverancier;
• Nieuwe producenten en handelaars of inkoopcombinaties krijgen toegang tot de markt;
• Klanten zullen de vrijheid krijgen zelf hun leverancier van elektriciteit te kiezen en;
• Er ontstaat een 'level playing field' voor alle marktpartijen doordat gelijke (nondiscriminatoire) tarieven zullen worden berekend voor toegang tot en gebruik van het
netwerk en de energiebedrijven (gefaseerd) vennootschapsbelasting zullen gaan betalen.
De liberalisatie van de markt voor eindverbruikers zal in stappen plaatsvinden; De
grootverbruikers per 1999, de middencategorie (>3*80 A, <2 MW) per 2002 en de
kleinverbruikers « 3*80 A) per 2006. De (nog) gebonden klanten zullen beschermd worden
door maximumtarieven.
Toegankelijkheid tot de elektriciteitsnetten is een essentiële voorwaarde voor het tot
stand komen van een goede elektriciteitsmarkt. Omdat het elektriciteitsnet een natuurlijk
monopolie blijft, verplicht de wet tot een afsplitsing van de netbeheerders, die vervolgens zijn
ondergebracht in aparte vennootschappen. Het beheer van het landelijke hoogspanningsnet
(koppel- en transportnet) is ondergebracht in een van de productiesector onafhankelijke
onderneming genaamd Tennet, die ook de bedrijfsvoering van dat net zal verzorgen. Tennet zal
ook landelijk de systeemdiensten verzorgen. De distributienetten zullen onder regionale
netbeheer-dochters van de energiedistributiebedrijven gaan vallen. Voor noordwest Nederland
zal dit Noord West Net zijn.
Toezicht op deze monopolieposities en mogelijke belangenverstrengelingen tussen de
marktgerichte distributiebedrijven en hun niet-marktgerichte netbeheer-dochters zal in de
nieuwe structuur een belangrijke plaats innemen. Dit toezicht zal door een onafhankelijke
instantie geschieden, teneinde te garanderen dat het netwerk voor alle partijen toegankelijk is
tegen gelijke voorwaarden en transparante tarieven. De instantie die hierop zal toezien en meer
algemeen op de naleving van de elektriciteitswet, is de Dienst uitvoering en toezicht
Elektriciteitswet (DTE). Deze dienst zal in eerste instantie onder de minister van Economische
Zaken ressorteren om op termijn te worden ondergebracht als Kamer bij de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa).
Naast een organisatorische, juridische en financiële scheiding van de elektriciteitsnetten
in aparte rechtspersonen, zullen deze nieuwe rechtspersonen, de netbeheerders, verplicht zijn te
publiceren tegen welke voorwaarden en tarieven elektriciteit getransporteerd kan worden en
klanten kunnen worden aangesloten. Verder zullen zij moeten voldoen aan de nieuwe wettelijke
regels ten aanzien van de systematiek van het netbeheer, het verzamelen van meetgegevens, het
verstrekken van meetgegevens aan derden, het afhandelen van de zogenaamde
programmaverantwoordelijkheid en de wijze waarop de tarieven tot stand komen.
Met betrekking tot deze tarieven worden in de notitie "Stroomlijnen" al een aantal
opmerkingen gemaakt die vervolgens verder wordenIzijn uitgewerkt in werkgroepen van
TRADIS. TRADIS is een samenwerkingsverband tussen de productie- en de distributiesector,
waarin de implementatie van de nieuwe elektriciteitswet wordt voorbereid. TRADIS richt zich op
TRAnsport en DIStributie-aspecten in ruime zin. De werkgroepen hebben 1 juli 1999 een
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voorstel gedaan naar de overheid, welk de minister spoedig zal goedkeuren. Tussen 1 juli en 1
oktober 1999 zullen de tarieven verder worden uitgewerkt. De hoogte van de uit de
tariefstructuur voortvloeiende nettarieven per 1 januari 2000, dienen door de netbeheerders
afzonderlijk voor 1 oktober 1999 aan de DTE te worden voorgelegd. Tussen 1 oktober en 1
januari zullen tenslotte de nodige maatregelen voor invoering van de nieuwe tarieven genomen
worden.
Het jaar 1999 is een overgangsjaar, waarbij de regionale netbeheerders zelf nog de
structuur en de hoogte van de tarieven bepalen voor de vrije klanten (negotiated TPA). Per 1
januari 2000 zal bij wet de structuur en hoogte van de nieuwe tarieven voor alle klanten
vastgelegd worden (regulated TPA).
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3. Transportkosten en transporttarieven
Zoals genoemd is het doel van dit verslag inzicht te verschaffen in de gevolgen van de
keuze voor een bepaalde tariefstructuur, gegeven een beperkt aantal toekomstscenario's. Hiertoe
zal uit de vele mogelijke tariefstructuren gekozen moeten worden. Het doel is niet een
waardeoordeel te geven over diverse tariefstructuren, maar enkel het inzicht in de gevolgen van
de keuze voor een bepaalde tariefstructuur te vergroten. Welke structuren allemaal mogelijk zijn
voor het doorberekenen van de kosten van elektriciteitstransport zal in dit hoofdstuk
aangegeven worden. Om op een goede wijze de tariefstructuren te kunnen bespreken, moet eerst
inzicht verkregen worden in de diverse voorzieningen, diensten en activiteiten die vereist zijn
voor de levering van netdiensten. Vervolgens kunnen de bijbehorende kosten beschouwd
worden. De tariefstructuur tenslotte, is de methode waarop deze kosten uiteindelijk worden
doorberekend naar de klant. Op het moment van schrijven ligt de tariefstructuur voor de
Nederlandse transportnetten, beschreven in de zogenaamde Tarievencode [11] en begin juli
1999 verstuurd, ter beoordeling bij de DTe.
Het gaat in dit hoofdstuk niet alleen om de wijze van berekening van de kosten van
transport van elektriciteit en de manier waarop deze kosten worden doorberekend aan de klant.
Het gaat ook om het verkrijgen van inzicht in de opbouwen verdeling van de kosten voor de
netbeheerder zelf. Daaronder valt ook een overzicht van welke kosten voor welke klanten
gemaakt (zullen) worden. Ook al kiest men landelijk voor een postzegeltarief en dus in beperkte
mate voor het doorberekenen van de kosten naar de veroorzakers van die kosten, men zal
evengoed bij NWN intern voldoende inzicht moeten hebben in de kostenstructuur om een goed
(investerings-) beleid te kunnen voeren. Temeer daar de Dienst uitvoering en toezicht
Elektriciteitswet (DTE) op elk moment de netbeheerder kan verzoeken de hoogte van haar
tarieven te onderbouwen.
Hierna volgt eerst een beschrijving van de kosten die voor het verzorgen van
elektriciteitstransport gemaakt worden. Daarna zullen verschillende tariefstructuren en de
opbouw daarvan besproken worden. Hierbij is in belangrijke mate gebruik gemaakt van een
rapport over een studie van Economische Zaken en de KEMA naar de tariefstelling van transport
[12].

3.1

Kosten van transportdiensten

Alvorens in te gaan op de mogelijke kosten die veroorzaakt kunnen worden door het
transporteren van elektriciteit, wordt eerst ingegaan op de verschillende diensten die door een
netbeheerder aangeboden kunnen worden. Afhankelijk van de aangeboden dienst, zullen andere
kosten aan de orde zijn.
3.1.1

Netdiensten
Netdiensten
De diverse diensten die een
netbeheerder kan bieden, worden ook wel
netdiensten genoemd. Deze netdiensten
zijn op te delen in aansluitdiensten,
Aansluitdiensten Transportdiensten Systeemdiensten
transportdiensten en systeemdiensten, elk
met hun eigen tariefstructuur; Zie Figuur
Figuur 1: Componenten netdiensten
1. Onder aansluitdiensten wordt verstaan
het verzorgen en in standhouden van de
aansluiting en desgevraagd het beschikbaar stellen van een meter. Onder transportdiensten
wordt verstaan het transporteren van elektriciteit van producenten naar afnemers door gebruik
te maken van het net, het oplossen van transportbeperkingen, het compenseren van hierbij
optredende verliezen en het handhaven van de blindvermogensbalans. Onder systeemdiensten
tenslotte, wordt verstaan het handhaven van de robuustheid van de elektriciteitsvoorziening, het
continu handhaven van het evenwicht tussen vraag en aanbod in de elektriciteitsvoorziening en
het treffen van maatregelen ter voorkoming en herstel van grootschalige onderbrekingen [13].
Aansluitdiensten en transportdiensten zullen in Nederland worden aangeboden door de
regionale en de landelijke netbeheerders (RNB en LNB). De systeemdiensten zullen alleen door
de landelijke netbeheerder ofwel de system operator (SO) worden aangeboden.
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De toewijzing van bepaalde kosten aan een van de netdiensten is niet altijd hetzelfde. Het
handhaven van een goede blindvermogenshuishouding wordt meestal gezien als een
systeemdienst. Binnen TRADIS zijn systeemdiensten echter gedefinieerd als de diensten die door
de system operator of landelijke netbeheerder worden geleverd. Aangezien het handhaven van
een goede blindvermogenshuishouding niet als taak van de system operator wordt gezien, maar
van de regionale netbeheerder wordt deze ondergebracht bij de transportdiensten.
In dit verslag zal verder ingegaan worden op het transporttarief. Het bestuderen van het
systeemtarief is niet zinvol, daar enkel de landelijke netbeheerder en de DTE en niet NWN
invloed op de structuur van dit tarief zullen hebben. Het aansluittarief is niet interessant, omdat
hiervoor weinig varianten mogelijk zijn en de structuur eigenlijk al vast ligt. 'De specifiek
gemaakte of te maken kosten van een door de netbeheerder gerealiseerde of te realiseren
aansluiting' zullen worden doorberekend [13]. Met andere woorden de werkelijk gemaakte en
direct toe te rekenen kosten worden aan de klant doorberekend. Hier kan het gaan om een
nieuwe transformator of een kabel naar de klant. Dit zijn over het algemeen niet alle kosten die
voor de aansluiting gemaakt worden. Een nieuwe aansluiting kan ook investeringen in het
achterliggende net noodzakelijk maken. Deze kosten dienen via het transporttarief verrekend te
worden. Onder andere, omdat deze kosten over het algemeen niet direct toe te rekenen zijn.
3.1.2

Transportdiensten
Alvorens in te gaan op de mogelijke kosten
van elektriciteitstransport dienen eerst twee
mogelijke transportdiensten die een netbeheerder
kan leveren besproken te worden. Hierbij moet niet
alleen gedacht worden aan transport binnen
Nederland, maar ook tussen Nederland en het
buitenland.

Transportdiensten

Point-to-point Service

Netwerk Service

Figuur 2: Componenten
transportdiensten

Point-ta-point Service

De eerste dienst is Point-to-point Service.
Hiervan wordt gesproken als de dienst bestaat uit
het transporteren van elektriciteit van één aanleverpunt naar één afleverpunt. Van deze service
zal vooral gebruik gemaakt worden, wanneer de elektriciteitsmarkt bestaat uit (fysieke)
bilaterale transacties, waarbij één partij energie levert aan één afnemer. Bij Point-to-point
Service doen zich een aantal problemen voor:
• Het is niet altijd duidelijk welke weg de getransporteerde energie aflegt. Hierdoor is
niet duidelijk op welke systeemcomponenten in welke mate beslag wordt gelegd. Met
name in een vermaasd elektriciteitsnet wijkt het contractuele pad vaak af van het
werkelijke pad;
• De totstandkoming van een point-to-point transactie kan tot gevolg hebben dat de
belasting van en daardoor de verliezen in een verbinding afnemen. Dit impliceert dat
de belasting en de verliezen en daardoor de kosten als gevolg van deze transactie
negatief zijn;
• Hoe worden de systeemkosten of overhead verdeeld over verschillende transacties;
• Worden de kosten van een nieuwe investering (bijvoorbeeld een verbinding)
toegerekend aan de laatste transactie die de investering noodzakelijk maakt of aan
alle transacties die van de investering gebruik (gaan) maken? Bij gebruik maken van
de investering wordt bedoeld het benutten van de (toename van de)
transportcapaciteit of van de toename in betrouwbaarheid van levering. In een sterk
vermaasd net geldt dat alle transacties een toename in betrouwbaarheid zullen
ervaren;
• Hoe wordt omgegaan met investeringen die zijn gedaan om mogelijke toekomstige
belastingsuitbreidingen te kunnen opvangen. Op het moment dat deze investeringen
worden gedaan is dus nog niet bekend voor welke klant( en) deze worden gedaan.
Point-to-point Service leent zich bijvoorbeeld wel goed voor speciale transacties zoals
invoer en uitvoer van elektriciteit via koppelverbindingen. Een opmerking bij het eerste punt dat
hierboven genoemd wordt, is dat met de rekenmethodiek van Bialek, welke in de volgende
hoofdstukken zal worden beschreven en toegepast, dit bezwaar kan worden weggenomen.
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De tweede mogelijke dienst is Netwerk Service. Bij deze dienst wordt het netwerk gezien
als een 'pool' of een 'koperen plaat'. De dienst bestaat uit het leveren van een aansluiting op het
netwerk. De Netwerk Service benadering leent zich uitermate goed voor handel in elektriciteit
die bestaat uit multilaterale transacties en waar geen bilaterale transacties te onderscheiden zijn.
Gevolg is dat de tarieven van deze dienst over het algemeen onafhankelijk zijn van de afstand,
termijn en kwaliteit van het vermogen van de transactie. Voordeel hiervan is, dat mogelijke
tariefstructuren betrekkelijk eenvoudig zijn. Nadeel is dat de kosten van het transportsysteem
niet (nauwkeurig) worden toegerekend aan de veroorzakers van die kosten. Hierdoor wordt de
prijs van een dienst niet gebruikt voor het doorgeven van signalen met betrekking tot de
vestigingsplaats van de producenten of afnemers en het tijdstip van levering of afname. Voor
transacties met uiteenlopende gevolgen voor het netwerk kunnen toch dezelfde tarieven gelden.

3.1.3

Overzicht mogelijke kosten transportdiensten
De voornaamste kosten die verbonden zijn aan het transporteren van elektriciteit zijn:
• Kapitaalslasten voor de transportvoorzieningen. Hierbij kan het gaan om
afschrijvingen, reserveringen en rente op aangelegde of het aanleggen van kabels,
lijnen, onderstations, transformator, etc. Dit is inclusief materiaalkosten en
eventuele diensten derden;
• Operationele kosten, waaronder:
• Kosten van onderhoud en reparatie;
• Kosten voor beheer;
• Kosten voor bediening en bedrijfsvoering;
• In sommige gevallen is precario verschuldigd. Deze belasting wordt geheven voor het
recht verbindingen onder of boven de openbare grond te hebben;
• Kosten voor ondersteunende diensten, waaronder bijvoorbeeld de administratieve
kosten verbonden aan transacties, de (financiële) administratie, de huisvesting, de
kosten van de directie, de kosten voor het concern, public relations, account
management en andere overhead;
• Kosten van extra energie ter compensatie van verliezen in kabels, lijnen en
transformatoren plus de kosten of baten door meetverschillen. Deze kosten zijn over
het algemeen moeilijk te bepalen, tenzij nauwkeurige metingen beschikbaar zijn. De
kosten voor de verliezen bestaan uit brandstofkosten en een vergoeding voor een
vermogenscomponent. Met de vergoeding voor de vermogenscomponent worden de
kosten bedoeld die gemaakt worden voor de importcapaciteit die nodig is om de
verliesvermogens te importeren;
• Kosten verbonden aan de gewijzigde bedrijfsvoering van productie-eenheden als
gevolg van transportbeperkingen. Doordat bepaalde verbindingen te zwaar belast
dreigen te worden of meer algemeen er een onveilige bedrijfssituatie dreigt te
ontstaan, kan de netbeheerder de inzet van eenheden binnen haar gebied laten
wijzigen. Verschillen in inkomsten van de producenten zullen gecompenseerd
moeten worden door de netbeheerder;
• Kosten voor de beschikbaarheid en regelbaarheid van blindvermogen voor
handhaving van een goede blindvermogens- en spanningshuishouding. Dit kunnen
kosten zijn voor het berekenen van de blindvermogensbehoefte en eventueel voor
inkoop van het benodigde blindvermogen. Het kan ook zijn dat opwekkers een
bijdrage aan de blindvermogenshuishouding wordt opgelegd.
De kosten voor blindvermogen vallen over het algemeen onder systeemdiensten. De reden dat de
verantwoordelijkheid van deze dienst en de daaruit voortvloeiende kosten toch tot een taak van
komt
door
het
feit
dat
de
de
regionale
netbeheerder wordt
gerekend,
blindvermogenshuishouding een lokaal probleem is. Bovendien is dit probleem onder andere op
te lossen door middel van wijzigingen in de structuur van het (regionale) netwerk. Andere
systeemdiensten kunnen zijn de primaire en de secundaire regeling van de eenheden. De
aanwezigheid en de eisen met betrekking tot de werking hiervan wordt opgelegd door de
regionale netbeheerder. Inkoop of aanwijzing van draaiende en stilstaande vermogensreserve is
een taak van de landelijke netbeheerder.
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Alle kosten zijn onder te verdelen in lange- en korte-termijn transportkosten. Onder
lange-termijn transportkosten vallen voornamelijk de kapitaalkosten van het bestaande net en
de bijbehorende kosten van onderhoud en bedrijfsvoering. Onder korte-termijn kosten vallen de
overige kosten uit de opsomming. De kosten voor nieuwe investeringen zijn een geval apart.
Wanneer deze investeringen voor een enkele klant worden gedaan, kunnen ze als korte-termijn
transportkosten worden gezien en direct worden doorberekend aan de klant. Over het algemeen
zullen nieuwe investeringen echter niet kunnen worden toegerekend aan een enkele klant en
zullen dus via de transporttarieven moeten worden terugverdiend. In dit geval worden de
investeringen gezien als lange-termijn transportkosten.
Een ander onderscheid tussen de bovenstaande kosten is die van directe en indirecte
kosten. Directe kosten zijn kosten die direct doorberekend kunnen worden naar bepaalde
(primaire) functies van het bedrijf. Bij indirecte kosten gebeurt dit door middel van
hulpkostenplaatsen en verdeelsleutels. Kosten voor de kantine kunnen bijvoorbeeld naar rato
van het aantal werknemers aan de diverse afdelingen worden doorberekend.
In het bovenstaande overzicht van mogelijke kosten zijn niet opgenomen de zogenaamde
'bakstenen'. Onder bakstenen worden verstaan niet rendabele investeringen uit het verleden.
Van deze kosten is nog niet precies bekend hoe ze verdeeld zullen worden tussen de overheid en
de energiebedrijven. Ook is niet bekend of en hoe ze eventueel doorberekend zullen worden.
Mogelijk dat dit gedaan zal worden door middel van een toeslag op de transporttarieven.
Naast het onderscheid tussen lange- en korte-termijn transportkosten, kan er
onderscheid gemaakt worden tussen vaste en variabele kosten. Onder vaste kosten worden
verstaan kosten die onafhankelijk zijn van het gebruik van een dienst. Hieronder vallen over het
algemeen de kapitaalkosten en (een deel van) de operationele kosten, kosten voor
ondersteunende diensten en bakstenen. Variabele kosten zijn wel afhankelijk van gebruik.
Hieronder vallen in elk geval de netverliezen. Wanneer kosten als vaste kosten worden betiteld,
houdt dat niet per definitie in, dat de betreffende kosten ook door middel van een vast tarief
worden verrekend. Hetzelfde geldt voor variabele kosten. Een gevolg kan zijn dat niet aan de
opbrengstvereiste wordt voldaan (zie 3.2.1).
Een interessante vraag is waarop de kapitaalkosten vervolgens gebaseerd worden. Zijn ze
gebaseerd op de historische kosten (de kosten ten tijde van de investering) of zijn ze gebaseerd op
de vervangingskosten?

3.1.4

Grondbeginselen kostencalculatie
Er zijn twee soorten manieren om kostencalculaties uit te voeren. De traditionele
calculatiemethode voor de kosten van een transportdienst is het berekenen van de integrale
kosten. De tweede calculatiemethode is die waarbij de marginale kosten worden bepaald.
Integrale kosten

De integrale kosten zijn de totale gemiddelde kosten per (deel-) product. Het kan hier
gaan om het gebruik van één transportvoorziening in het geval van Point-to-point Service
(bijvoorbeeld transport van 1 MWh over 1 km) of gebruik van het totale transportsysteem in het
geval van Netwerk Service (afname van 1 MWh uit het transportnet). Integrale kosten kunnen
worden gerelateerd aan kapitaalkosten, operationele kosten of de totale kosten. De methode van
integrale kostencalculatie is typisch voor Netwerk Service. Hiervoor gelden dan ook dezelfde
bezwaren, dat deze methode over het algemeen geen tijd- en plaatsgebonden signalen afgeeft aan
de producenten en/of afnemers.
Marginale kosten

Economische theorieën geven aan dat de prijzen in een markt van volkomen
concurrentie moeten worden bepaald op basis van marginale kosten, teneinde de markt op de
juiste manier zijn werk te laten doen. Alhoewel er een klein verschil is, kunnen marginale kosten
gezien worden als incrementele kosten: De toename in kosten door verkoop van een extra
eenheid product. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen korte- en lange-termijn marginale
kosten, ook wel aangeduid met SRMC (short-run marginal costs) en LRMC (long-run marginal
costs) .
Een voordeel van marginale kosten in het algemeen is, dat de markt zeer efficiënt zal
gaan werken, doordat knelpunten (plaats- of tijdgebonden) direct in de prijs tot uitdrukking
zullen komen. Een belangrijk nadeel van SRMC is, dat niet zeker is of aan de opbrengstvereiste
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voldaan wordt. Met opbrengstvereiste wordt bedoeld, dat de totale opbrengsten minimaal gelijk
moeten zijn aan de totale kosten. Over het algemeen maken de SRMC slechts 15-30% van de
totale kosten uit [12]. Dit kan opgelost worden door toevoeging van een lange-termijn
kostencomponent.
Een tweede nadeel van marginale kosten is, dat vooral de SRMC moeilijk te bepalen is.
Deze zal voor het merendeel uit verliezen bestaan en is in tegenstelling tot de gemiddelde
verliezen moeilijk te bepalen en over het algemeen erg beweeglijk. Bovendien kunnen marginale
verliezen en daarmee de marginale kosten voor de verliezen negatief zijn. Kosten voor
systeemondersteunende diensten en transportbeperkingen kunnen verder grote invloed hebben
op de SRMC. Ten derde zijn de LRMC, die vooral bestaan uit investeringen in het netwerk,
moeilijk te bepalen. Keuzes met betrekking tot de wijze van uitbreiding, vervanging en
afschrijving van de investeringen hebben grote invloed. Een laatste nadeel is, dat de
transparantie van tarieven gebaseerd op marginale kosten erg slecht is; Klanten weten slecht
waar ze aan toe zijn. Transparantie is één van de door de overheid genoemde vereisten voor de
nieuwe tarieven.
Tariefstructuren gebaseerd op marginale kosten worden in de praktijk nog zeer beperkt
toegepast. Wanneer ze worden toegepast, is dat slechts voor enkele componenten van de
transportkosten. Een alternatief voor marginale kosten zou kunnen zijn het baseren van de
tarieven op het daadwerkelijke gebruik van het netwerk, wat tot voor kort als niet mogelijk werd
gehouden, omdat het exacte beslag dat een gebruiker op het netwerk legde niet te bepalen leek.
Met de, in het volgende hoofdstuk te beschrijven methodiek van Bialek, is deze hindernis
overwonnen, waardoor andere methoden voor het doorberekenen van transportkosten mogelijk
worden.

3.2

Tariefstructuren voor transportdiensten

In dit hoofdstuk zullen eerst diverse aspecten van mogelijke tariefstructuren behandeld
worden. Wat zijn aandachtspunten bij het kiezen van een tariefstructuur en wat zijn mogelijke
structuren waaruit gekozen kan worden?
3.2.1

Opbrengstvereiste
Een belangrijk aspect van een mogelijke tariefstructuur wordt omschreven met het
begrip opbrengstvereiste. Het voldoen aan deze vereiste wil zeggen dat de inkomsten de uitgaven
op zijn minst overstijgen. Of dit gebeurt hangt primair af van de wijze van kostencalculatie.
Wanneer de methode van integrale kostencalculatie wordt gehanteerd, wordt bijna per definitie
voldaan aan de opbrengstvereiste. Bij de integrale kostencalculatie worden de totale kosten van
het hele systeem bepaald om ze vervolgens op een nader te bepalen wijze toe te rekenen aan de
gebruikers.
Bij gebruik van marginale kosten bestaat er wel een reëel risico dat niet aan de
opbrengstvereiste wordt voldaan. Hier kunnen de inkomsten zowel lager als hoger dan de kosten
uitvallen. Wanneer deze methode wordt toegepast op de ontstane verliezen in een netwerk,
zullen de inkomsten wel precies overeenkomen met de uitgaven. Elke gebruiker betaald precies
de kosten oftewel de toename in kosten die hij veroorzaakt. Wanneer de lange- en kortetermijn
investeringen via marginale kosten verrekend gaan worden, is dit niet meer zo eenvoudig. Deze
langetermijn marginale kosten zijn erg moeilijk, zo mogelijk niet te bepalen en het gevolg zal zijn
dat de marginale kosten niet boven tafel te krijgen zijn. Hierdoor kunnen op termijn flinke
verschillen ontstaan tussen de inkomsten en uitgaven.
3.2.2

De tariefdrager
'Tariefdrager' is een belangrijk begrip wanneer gesproken wordt over tariefstructuren.
Onder de tariefdrager wordt verstaan de grootheid waaraan de tarieven gekoppeld zijn. Bij
elektriciteitstransport zijn er twee voor de hand liggende mogelijkheden: de kW en de kWh. Bij
gebruik van de kW of vermogen wordt het tarief gekoppeld aan de transportcapaciteit die de
gebruiker ter beschikking staat of gebruikt. Per kW betaald de gebruiker een bepaald bedrag. Een
maat hiervoor kan de pieklast, de gemiddelde last of de (fysieke) aansluitwaarde zijn. De kVA zou
misschien een betere mogelijkheid zijn, omdat dan zowel het werkzame als het blindvermogen
wordt meegenomen. De kVA wordt echter nauwelijks of niet gebruikt als tariefdrager. Het af te
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nemen of afgenomen blindvermogen moet op een ander wijze worden verrekend of worden
geregeld via afspraken als de aansluitvoorwaarden.
Bij gebruik van de kWh als tariefdrager wordt het tarief gekoppeld aan de hoeveelheid
getransporteerde energie. Onderscheid kan bijvoorbeeld worden gemaakt tussen
getransporteerde energie gedurende hoge en lage landelijke belasting ('plateau' en 'dal'). Een
tarief kan ook gebaseerd zijn op een combinatie van de twee genoemde tariefdragers, doordat
voor verschillende elementen van de tariefstructuren verschillende tariefdragers worden
gebruikt.
Wanneer in de tariefstructuur ook een afstandsafhankelijke component wordt
opgenomen, kan ook de km of de mile als tariefdrager fungeren. Combinaties als de MW-mile
zijn ook mogelijk: Er wordt een prijs betaald voor elke mile waarover een MW wordt
getransporteerd.

3.2.3

Doelstellingen en vereisten bij tarifering
Naast de eerdergenoemde opbrengstvereiste zijn er nog andere doelstellingen en eisen
denkbaar waaraan een tarief moet voldoen. Deze zullen hier kort behandeld worden om het
inzicht in tariefstructuren te vergroten. Aangezien in dit verslag in eerste instantie geen
uitspraak zal worden gedaan over de geschiktheid van een bepaalde tariefstructuur, zal niet diep
op de doelstellingen en vereisten bij tarifering worden ingegaan. De verderop behandelde
tariefstructuren zijn over het algemeen al internationaal in de praktijk toegepast en
onderbouwd. Voor de hierna volgende opmerkingen geldt, dat deze voor een groot deel voor
tarieven in het algemeen gelden. Enkele opmerkingen hebben specifiek betrekking op
transporttarieven.
Een eerste algemene vereiste van tarifering is dat het tariefstelsel de juiste prikkels geeft
aan zowel de transportbedrijven oftewel de netbeheerders als aan de transportnetgebruikers. Met
de juiste prikkels wordt voornamelijk bedoeld prikkels om economisch en technisch efficiënt te
werken teneinde goedkope en kwalitatief goede diensten te leveren. Met de keuze voor een
bepaalde tariefstructuur kan dus niet alleen de transportnetgebruiker, maar ook de netbeheerder
in zijn gedrag gestuurd worden. Dit laatste wordt in de discussie rond de transporttarieven vaak
onderbelicht.
Over wat precies efficiënt of efficiënt netgebruik is kunnen de meningen overigens
uiteenlopen. Over het algemeen wordt in dit verslag met efficiëntere bedrijfsvoering e.d. bedoeld
dat bij een gelijkblijvende belasting van het netwerk, de inzet van de opwekeenheden in het ene
scenario minder verliezen in het netwerk veroorzaken, dan bij een ander scenario. Voor de
bepaling van de efficiëntie kan natuurlijk ook gekeken worden naar de bezettingsgraad. In dit
geval wordt het netwerk efficiënt benut, wanneer het maximaal belast wordt binnen de
randvoorwaarden voor betrouwbaarheid. Dit zal waarschijnlijk neerkomen op een belasting van
elke verbinding met 50%, zodat het n-l criterium van kracht blijft. Dit criterium houdt in dat er
een willekeurige component in het netwerk zonder gevolgen moet kunnen uitvallen. Een
dergelijk situatie levert juist wel hogere verliezen in het netwerk op.
Een volgende vereiste voor een transporttariefstructuur is, dat de netbeheerder die het
transportnet ontwikkeld en bedrijft, de juiste signalen ontvangt voor efficiënte bedrijfsvoering
en uitbreiding van het net. Door een gewijzigde bedrijfsvoering kunnen bijvoorbeeld
investeringen uitgesteld worden of kunnen de transportverliezen beperkt worden. Het gaat er
hierbij om de netbeheerder van de juiste prikkels via de tariefstructuur te voorzien om
economisch rendabel te investeren. Economisch rendabel wil zeggen dat de baten die het gevolg
zijn van de investering hoger zijn dan de kosten van de investering zelf. Hierbij kan gedacht
worden aan het opheffen van beperkingen, het verminderen van transportverliezen of het
terugdringen van de kosten als gevolg van storingen door een te lage betrouwbaarheid. Deze
prikkels kunnen voortkomen uit een wettelijke verplichting, maar ook het gevolg zijn van een
bepaalde tariefstructuur. Wel moet er zorg voor gedragen worden, dat de investeringskosten ook
terugverdiend kunnen worden en er geen nieuwe 'bakstenen' ontstaan.
Met een transporttarief worden natuurlijk ook signalen aan producenten en gebruikers
van het netwerk gegeven. In het ideale geval wordt door middel van deze signalen de gebruikers
duidelijk gemaakt wat de consequenties van hun acties voor het netwerk zijn. Een goed voorbeeld
is de plaats van vestiging van nieuwe producenten. Het koppelen van een nieuwe centrale of een
(grote) belasting met het netwerk zal over het algemeen grote gevolgen hebben voor de
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bedrijfsvoering van en de (in de toekomst) noodzakelijke investeringen in het netwerk.
Afhankelijk van de configuratie zullen bepaalde vestigingsplaatsen een grotere voorkeur genieten
van de netbeheerder, omdat ze tot een economisch optimalere bedrijfsvoeringssituatie zullen
leiden dan andere locaties. Dit kan komen doordat de netverliezen door de nieuwe eenheid
afnemen of de nieuwe eenheid noodzakelijke investeringen (voorlopig) onnodig maakt. Een
stimulans voor toekomstige opwekkers om zich op (voor de netbeheerder) economisch
voordelige locaties te vestigen kan worden ingebouwd in de tariefstructuur. Hetzelfde kan gelden
voor het afnemen of leveren van energie op bepaalde tijdstippen van de dag of het doen van
transacties die tot transportbeperkingen of onbetrouwbare netsituaties leiden. Dit laatste zijn
vooral signalen voor de korte termijn. In het verlengde hiervan kan ook het
kostenveroorzakingsprincipe genoemd worden. Dit principe houdt in dat de veroorzaker van
bepaalde kosten deze kosten ook betaald en dus direct de gevolgen van zijn handelen ondervindt.
Een andere over het algemeen belangrijke vereiste is, dat de tariefstructuur bijdraagt aan
het ontstaan van een vrij toegankelijke markt. Dit vertaald zich meestal in eisen ten aanzien van
eenvoud en doorzichtigheid van de tarieven. Ten eerste moeten alle gebruikers inzicht kunnen
hebben in de gevolgen van hun handelen voor de hoogte van de tarieven. Alleen dan zal een
tariefstructuur ook inderdaad de sturende werking hebben die ervan verlangd wordt. Er wordt
ook wel gezegd dat de tarieven transparant moeten zijn. Ten tweede moeten tarieven logisch en
inzichtelijk zijn. Wanneer dit het geval is, zullen gebruikers een inschatting kunnen maken van
de mogelijke toekomstige ontwikkeling van de tarieven. Dit is van zeer groot belang bij het doen
van beslissingen ten aanzien van investeringen voor de langere termijn. Investeringen zullen niet
of minder snel worden gedaan als inzicht in de toekomstige kosten ontbreekt.
Een laatste eis aan de transporttarieven is, dat deze non-discriminatoir en eerlijk zijn.
Hiermee wordt vooral bedoeld, dat gebruikers die zich bevinden in gelijke omstandigheden ook
gelijk behandeld worden oftewel gelijke tarieven betalen. Gelijke omstandigheden kunnen
bijvoorbeeld zijn dat ze zich bevinden in hetzelfde knooppunt van het netwerk, dat ze op
hetzelfde moment gebruik maken van de transportdienst of dat ze eenzelfde soort transactie
doen. De tarieven moeten consequent zijn.
In het algemeen geldt natuurlijk dat een tariefstructuur uitvoerbaar moet zijn.
Benodigde metingen moeten wel voorhanden zijn en een effectieve administratie moet mogelijk
zijn. Dit hangt natuurlijk nauw samen met de eenvoud van de tarieven. Ook moeten
(administratieve) inspanningen in verhouding staan tot het nut van een bepaalde structuur.
Wanneer bijvoorbeeld maar een klein deel van de kosten worden doorberekend met een
variabele component, dan zal dit weinig invloed hebben op de hoogte van het tarief. Hierdoor zal
de bedoelde sturende werking ook gering zijn. Een dergelijke variabele component zal wel een
relatief grote administratieve inspanning vergen.
Het is overigens niet altijd mogelijk om aan alle vereisten te voldoen. Hoe beter
bijvoorbeeld aan het kostenveroorzakingsprincipe wordt voldaan, hoe ingewikkelder en minder
transparant de tarieven over het algemeen worden.
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3.2.4

Elementen tariefstructuren elektriciteitstransport
Een transporttariefstructuur wordt bepaald door ten minste drie belangrijke aspecten.
Deze zijn de kosten die met de structuur worden doorberekend, de transportdienst die geleverd
wordt en het beginsel van de tariefstelling. Dit wordt schematisch weergegeven in Figuur 3, [12].
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Figuur 3: Dimensies van transporttarieven

De twee mogelijke transportdiensten zijn al toegelicht in paragraaf Transportdiensten. Mogelijke
kosten van transport zijn in meer detail al in paragraaf 3.1.3 genoemd. In Figuur 3 wordt onder
systeemgebruik de kapitaalslasten en een deel van de operationele kosten, bedrijfsvoering en
onderhoud verstaan. Elk kostenelement kan via een andere tariefstructuur worden
doorberekend, afhankelijk van het soort dienst dat geleverd wordt en het beginsel van
tariefstelling.
De beginselen van tariefstelling zijn nog niet toegelicht. Globaal zijn drie beginselen te
onderscheiden. Tarieven kunnen plaatsgebonden of tijdgebonden zijn, of de structuur van een
postzegeltarief hebben.
Postzegeltarief

Met de structuur van een postzegeltarief wordt een tariefstructuur bedoeld, waarbij het
tarief onafhankelijk is van de plaats en de tijd waarop gebruik gemaakt wordt van een bepaalde
dienst. In principe blijft dit tarief dus ook voor langere tijd constant. In de praktijk komen ook
postzegeltarieven voor die elke maand of elk kwartaal worden gewijzigd. Op langere termijn is
dan sprake van een tijdgebonden tarief.
Plaatsgebonden tarieven

Omdat de kosten van elektriciteitstransport over het algemeen plaatsgebonden zijn, ligt
het voor de hand om voor de tarieven een plaatsgebonden tariefstructuur te hanteren. Een
transactie van knooppunt X naar Y zal over het algemeen andere kosten (alleen al aan verliezen)
veroorzaken dan transport van knooppunt X naar Z. Wanneer de kosten per individuele
transactie - er wordt dus een Point-to-point Service geleverd - worden doorberekend, dan
moeten de kosten per transactie wel bepaald kunnen worden. Dit is niet altijd goed mogelijk. Iets
algemener en daardoor beter uitvoerbaar is een variant waarbij het tarief enkel afhankelijk is van
de afstand en het getransporteerde vermogen.
Een andere insteek wordt gekozen, wanneer de tarieven afhankelijk zijn van de plaats van
het aansluitpunt en niet de afstand van het transport. Hier wordt dus het principe van Netwerk
Service gehanteerd. Per knooppunt of regio kunnen de tarieven vervolgens verschillen. Op deze
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wijze ontstaat een tarief dat wel plaatsafhankelijk is, maar dat niet afhankelijk is van de weg die
een individuele transactie aflegt.
Een plaatsgebonden tarief heeft als voordeel dat de, bij een netwerk vaak grote,
plaatsafhankelijkheid van de veroorzaakte kosten tot uitdrukking komt in de hoogte van de
tarieven. Wanneer de kosten van een transactie zo goed als mogelijk volgens het
kostenveroorzakingsprincipe worden doorberekend, volgen over het algemeen economisch
optimale oplossingen; De totale kosten worden geminimaliseerd.

Tijdgebonden tarieven
Net als bij plaatsgebonden tarieven ligt het ook voor de hand tarieven tijdgebonden te
laten zijn, omdat de belasting van het netwerk en daarmee de kosten van elektriciteitstransport
over het algemeen ook tijdsafhankelijk zijn. Ook hier kan onderscheid worden gemaakt tussen
een tijdsafhankelijke Point-to-point Service (transactieafhankelijk) of een tijdsafhankelijke
Netwerk Service (aansluitpuntafhankelijk), zoals bij een plaatsafhankelijk tarief.
Heel concreet kan dit betekenen dat het gebruik van verbindingen op tijdstippen dat deze
verbindingen relatief zwaar belast worden, duurder is dan op momenten dat deze verbindingen
minder zwaar belast zijn. Hier geldt ook dat het zo goed als mogelijk uitdrukken van de kosten in
de tarieven tot optimale economische oplossingen kan leiden. Een groot probleem van
tijdgebonden tarieven is, dat ze over het algemeen niet praktisch uitvoerbaar zijn.
Tenslotte volgen nog twee laatste aandachtspunten of vragen die van belang zijn bij het
vormgeven van een tariefstructuur. Ten eerste: Zijn de tarieven van toepassing op geleverde of
afgenomen energie? Anders gezegd: Wordt er onderscheid gemaakt tussen producenten en
verbruikers? Het antwoord hierop is moeilijk, aangezien het moeilijk te bepalen is welke van de
twee daadwerkelijk de kosten van het elektriciteitstransport veroorzaken. Deze keuze heeft echter
grote consequenties voor de signalen die aan verbruikers en!of producenten worden gegeven
met betrekking tot bijvoorbeeld hun vestigingsplaats en bedrijfsvoering.
De tweede vraag is: Moet er onderscheid tussen verschillende spanningsniveaus worden
gemaakt? Theoretisch zouden de kosten van een bepaald spanningsniveau ook alleen
toegerekend moeten worden aan die gebruikers die ook daadwerkelijk gebruik maken van het
betreffende spanningsniveau. Onder gebruiken wordt verstaan het gebruiken voor transport
en! of betrouwbaarheid. Het bepalen van dit gebruik is echter moeilijk, evenals het bepalen van
de afhankelijkheid van de kosten op de verschillende spanningsniveaus.

3.2.5

Mogelijke tariefstructuren
In de loop van de tijd zijn diverse tariefstructuren ontstaan die toepasbaar zijn op het
transport van elektriciteit. Hierna volgt een korte opsomming van enkele mogelijke en in de
praktijk ook gebruikte tariefstructuren, [12], [14]. Deze lijst is niet uitputtend. Vele varianten
op en combinaties van deze tariefstructuren zijn mogelijk.
Transportweg methode

Deze methode wordt zowel in de V.S. als in Europa toegepast. Hierbij wordt door de
koper, de verkoper en de netbeheerder afgesproken via welke weg (vaak in het ideale geval) de
energie over het elektriciteitsnet wordt getransporteerd. Dit wordt de transportweg genoemd. De
netbeheerder baseert vervolgens zijn tarief op de kosten van deze betreffende transportweg. De
extra verliezen ten gevolge van het extra elektriciteitstransport en de kapitaalslasten,
beheerskosten en operationele kosten die aan de transportweg verbonden zijn worden bepaald en
doorberekend. Hierbij kunnen de kosten als gevolg van de verliezen ook negatief zijn.
Bij deze methode worden de kosten van een extra transactie precies doorberekend aan de
veroorzakers van deze kosten. Een groot nadeel is, dat het energietransport in een vermaasd net
moeilijk te traceren is. Een tweede nadeel is dat, in het geval van meerdere transacties, de
volgorde waarin transacties worden behandeld van invloed is op de hoogte van het tarief. Dit
komt ten eerste doordat de verliezen kwadratisch zijn met de stroom door het netwerk. Ten
tweede kunnen transacties in tegengestelde richtingen, afhankelijk van de volgorde van
behandeling, extra verliezen veroorzaken of juist de totale verliezen verminderen.
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Megawatt-Mile methode

Er zijn twee interpretaties van de Megawatt-Mile methode. De eerste is een variant op de
transportwegmethode. Hierbij wordt bepaald via welke wegen er energie van een producent naar
de afnemer kan lopen. Dit wordt gedaan door een loadflowberekening te maken zonder en een
loadflowberekening met de nieuwe transactie. Door het verschil tussen beide berekeningen te
beschouwen, wordt duidelijk welke transportwegen in welke mate benut worden. Per
transportweg worden dan vervolgens weer de kosten bepaald en toegerekend naar de producent
en/of afnemer van de betreffende transactie. Wanneer deze methode wordt toegepast bij veel
transacties en een complex netwerk, neemt de benodigde administratieve inspanning snel toe.
De volgorde waarin transacties worden behandeld kan bij dit systeem grote gevolgen hebben
voor de verdeling van de kosten over die transacties.
De tweede interpretatie van de Megawatt-Mile methode is een methode waarbij alle
kosten van het transporteren van elektriciteit worden gepoold om vervolgens verdeeld te worden
per MW-Mile. Er wordt dus een bedrag berekend per getransporteerde megawatt per
getransporteerde kilometer of mijl.
Market Value Transmissionl Negotiated TPA

Bij deze methode zijn de tarieven niet direct gerelateerd aan de vaste kosten en de
netverliezen, maar komen door middel van onderhandeling tot stand. Er wordt eerst bepaald
welke netbeheerders een vergoeding behoren te krijgen voor het transporteren van elektriciteit.
Vervolgens bepaald de eigenaar van het netwerk zelf wat een redelijke vergoeding is voor het
transporteren van de elektriciteit. Er hoeft geen kostenverantwoording gegeven te worden. Dit is
een groot verschil met andere tariefstructuren, waarbij de tarieven duidelijk een afgeleide zijn
van de kosten van het transport. Het is misschien zelfs de vraag of deze methode wel een
tariefstructuur genoemd kan worden.
Een variant is mogelijk door de hoogte van de vergoeding aan te passen afhankelijk van
het profijt dat de leverende en de afnemende partij hebben bij de transactie. Voorwaarde voor
deze tariefstructuur is wel, dat alle netbeheerder realistische tarieven in rekening brengen voor
het gebruik van hun netwerk. Doordat elke netbeheerder binnen zijn geografische gebied
monopolist is, dreigt misbruik van zijn positie.
Voordeel van deze methode is, dat de netbeheerder door middel van het verhogen of
verlagen van zijn tarieven directe signalen aan de afnemers van zijn diensten kan geven. Dit
kunnen signalen zijn met betrekking tot de locaties waartussen of het tijdstip waarop transport
zal plaatsvinden.
Postage Stamp

Deze methode gaat uit van een vast bedrag per elektriciteitstransport, ongeacht de
afstand en over het algemeen ook ongeacht het tijdstip van het transport. Deze tariefstructuur
kan zowel bij het aanbieden van een Point-to-point als een Netwerk Service worden gehanteerd.
In het eerste geval wordt voor een transactie per getransporteerde MW, MVA, MWh en/of MVAh
een vast bedrag in rekening gebracht. In het tweede geval wordt niet het vermogen of de energie
van een specifiek transport als maat genomen, maar het vermogen of de energie dat! die aan het
netwerk wordt geleverd of onttrokken bij een aansluiting.
Bij de Postage Stamp methode ontstaat een wat minder direct verband tussen de
veroorzaakte kosten en het in rekening gebrachte bedrag bij de gebruikers dan bij de voorgaande
tariefstructuren. Dit heeft als voordeel dat deze structuur transparanter en beter voorspelbaar
wordt. Een belangrijk nadeel is, dat signalen met betrekking tot de locaties waartussen of van
waaruit en het tijdstip waarop het transport plaatsvindt verloren gaan. Gevolg hiervan kan zijn,
dat grote afstanden tussen concentraties van belastingen en producenten kunnen ontstaan,
waardoor de verliezen in het netwerk toenemen en het netwerk niet of minder efficiënt wordt
benut.
lnvestment Cost Related Pricing

Dit is de naam van een systeem voor de verrekening van transportkosten zoals dat in
Engeland door National Grid, de equivalent van Tennet, wordt toegepast. Het tarief wordt hier
opgebouwd uit 3 componenten: Een aansluittarief, een gebruikstarief en een opslag voor de
netverliezen. Het aansluittarief dekt de kosten van de onderstations, waarop aangesloten wordt.
Het gaat hier om de jaarlijkse rente, afschrijvingen, onderhoud, etc. Op deze wijze worden zo

-14 -

Transportkosten en transporttarieven

Evaluatie tariefstructuren e1ektriciteitstransport

direct mogelijk de kosten van een onderstation doorberekend. Vandaar de gekozen benaming
voor deze methode.
Het gebruikerstarief, vergelijkbaar met de hier behandelde transporttarieven, dekt alle
kosten die niet direct aan de gebruikers van het netwerk kunnen worden toegerekend. Hieronder
vallen bijvoorbeeld kosten voor de bedrijfsvoering, onderzoek, verbindingen voor meerdere
gebruikers, etc. Voor deze tariefstructuur heeft National Grid Engeland en Wales ingedeeld in 14
regio's. Er is bij de tarieven onderscheid gemaakt tussen producenten en afnemers. Verder
verschilt de hoogte van de tarieven per regio, afhankelijk van de binnen die regio aanwezige
productie en belasting. Door middel van deze verschillen per regio worden producenten
gestimuleerd energie te leveren in gebieden waar veel belasting en weinig productie aanwezig is
en andersom. Voor de afnemers geldt een tegengestelde redenering. Een maat voor de hoogte van
deze tarieven kunnen de lange-termijn marginale kosten zijn.
Binnen bepaalde regio's kunnen producenten zelfs geld ontvangen voor het leveren van
energie aan het netwerk (bijvoorbeeld in het centrum van Londen). Met een dergelijke
tariefstructuur worden producenten gestimuleerd vermogen te leveren waar een tekort is en
belastingen zich te vestigen waar een overschot is. Dit zal uiteindelijk leiden tot een
vermindering van de belasting van het netwerk, waardoor investeringen kunnen worden
uitgesteld en de verliezen afnemen.
De netverliezen tenslotte, worden verrekend door middel van een toeslag van 2,5% op
alle energie die verhandeld wordt via de engelse elektriciteitsbeurs.
De geschiktheid van een bepaalde tariefstructuur hangt in sterke mate af van een aantal
omstandigheden. Het kan hier gaan om de (geografische) structuur van het netwerk en de
hieruit voortvloeiende vraag of de tarieven een afstandsafhankelijk element dienen te bevatten.
Hiermee nauw verwant is de verdeling van de productie en de belastingen over het netwerk en de
vraag of dit invloed moet hebben op de tariefstructuur. De aanwezigheid van een beurs voor de
verhandeling van elektriciteitscontracten en/of de behoefte (vanuit de overheid) aan maximale
concurrentie tussen de producenten van elektriciteit heeft ook gevolgen voor de tariefstructuur.
Om eenvoudige handel in
elektriciteitscontracten
mogelijk te maken dient een
Tariefstructuur
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+
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tariefstructuren
op
een
J Voor de toegevoegde transactie
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beperkt aantal belangrijke
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Tabel 1: Overzicht tariefstructuren
De volgende eigenschappen
kunnen positief (+), negatief
(-) of neutraal (0) worden
beoordeeld:
• I: Wordt er bij het bepalen van het tarief gebruik gemaakt van de integrale- (I) of de
marginale- (M) kostenmethode;
• II: Wordt er door de tariefstructuur aan de opbrengstvereiste voldaan. Dit kan voor
het samenstel van alle transacties gelden of voor een individuele, aan het netwerk
toegevoegde, transactie;
• III: Is de betreffende tariefstructuur afstandsafhankelijk;
• IV: Bevorderd de betreffende tariefstructuur het economisch efficiënt gebruikmaken
en uitbreiden van het netwerk, doordat het de juiste signalen doet uitgaan naar de
betrokken partijen;
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• V: Is de tariefstructuur eenvoudig en transparant, waardoor de klanten voor de korte
en de lange termijn kunnen inschatten hoe hun kosten voor het gebruik van netwerk
zich zullen ontwikkelen;
• VI: Is de tariefstructuur op grote schaal toepasbaar, zonder dat er een overdreven grote
administratieve structuur voor opgetuigd dient te worden.
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4. De rekenmethodiek van Bialek
4.1

Algemeen

In Engeland aan de Universiteit van Durham is door Bialek een rekenmethodiek
ontwikkeld om de watt- en blindvermogensstromen door een netwerk te kunnen traceren [4].
Op deze wijze kunnen belastingen aan producenten worden gekoppeld en andersom. Onder
belastingen kunnen ook verliezen (van watt- en blindvermogen) worden verstaan en onder
producenten ook het ontstaan van blindvermogen in verbindingen.
Deze methodiek staat haaks op de heersende opvatting dat het binnen complexe
netwerken niet mogelijk is de weg te bepalen die vermogen van een bepaalde producent naar een
bepaalde belasting aflegt. Dit is een van de argumenten om voor bepaalde tariefstructuren te
kiezen, waarbij de kosten van verbindingen en verliezen in een netwerk niet per verbinding
worden doorberekend, maar eerst 'op een grote hoop worden gegooid'. Een voorbeeld hiervan is
het postzegeltarief, waar betaald wordt voor de omvang (vermogen) van de aansluiting en de
getransporteerde energie, onafhankelijk van de plaats in het netwerk of de afstand waarover
getransporteerd wordt.
Door gebruik te maken van de methodiek van Bialek kan ook met tariefstructuren
worden gerekend die de mate van belasting van een bepaalde lijn door een bepaalde verbruiker
meenemen. Deze methode kan de netbeheerder in elk geval inzicht bieden in de relaties tussen
enerzijds de verschillende klanten en hun gebruik van het netwerk en anderzijds de werkelijke
kosten die aan het gebruik van dat netwerk door die specifieke klanten verbonden zijn. De
rekenmethodiek is gebouwd rond het evenredigheidsprincipe; Een intuïtieve aanname. Hiervan
uitgaande wordt een wiskundige onderbouwing gegeven voor
consequent gebruik en implementatie ervan.
Voor de gedetailleerde (wiskundige) onderbouwing van
de rekenmethodiek wordt verwezen naar de diverse
artikelen/publicaties van Bialek [4] - [9]. Hier zullen het
3
basisprincipe, de werking, de aannames en verschillende
varianten besproken worden. Ter illustratie zal verwezen worden
naar een eenvoudig netwerkje, zie Figuur 4. In dit netwerkje
wordt in knooppunt 1 netto vermogen (blind of watt) opgewekt.
Met netto wordt hier bedoeld, dat alle inkomende en uitgaande
vermogens van en naar knooppunten die niet in het netje zijn
één
1
vertegenwoordigd met elkaar worden verrekend tot
inkomende of uitgaande vermogensstroom. Een knooppunt kan
dus een rail of een station zijn. Aan de knooppunten 2 en 3
hangen netto belastingen.
Figuur 4: Illustratief netje
Alle knooppunten zijn vet-cursief genummerd. Verder
worden per verbinding de vermogensstromen aan begin en eind
weergegeven; De pijltjes geven de richting aan. Op basis van een dergelijk schema kan de
methodiek van Bialek worden uitgevoerd. De resultaten van elke loadflowberekening zullen dus
naar een dergelijk schema moeten worden omgezet. Per loadflowberekening kunnen twee van
dergelijke figuren worden samengesteld, namelijk één voor de werkzame vermogenshuishouding
en één voor de blindvermogenshuishouding.
De reken methodiek is in principe bruikbaar voor een willekeurig transportprobleem in
een vermaasd netwerk. De enige voorwaarde waaraan voldaan moet worden om de methodiek
toe te mogen passen, is dat in elk knooppunt van het netwerk aan de stroomwet van Kirchhoff,
of een equivalent daarvan, voldaan moet worden.
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4.1.1

Evenredigheidsprincipe
De kern van de rekenmethodiek is eigenlijk heel eenvoudig:
j~40
i
70
m
Het principe van evenredigheid. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 5.
Hier zijn vier verbindingen verbonden met knooppunt i. Twee
30
I
binnenkomende en twee uitgaande. Het totale vermogen dat door
k
60
het knooppunt loopt is 100 (MW of MVAr). Hiervan wordt 40
oftewel 40% geleverd door verbinding j-i en 60% door verbinding kFiguur 5:
i.
Evenredigheidsprincipe
Aangezien elektriciteit ononderscheidbaar is en elk van de
uitgaande vermogens enkel afhangt van de spanningsgradiënt in en
de impedantie van de uitgaande lijn, mag aangenomen worden dat
elke eenheid vermogen die knooppunt i verlaat, voor dezelfde verhouding uit de inkomende
vermogensstromen bestaat als de vermogensstroom door knooppunt i zelf. In getallen wil dit dus
zeggen dat van het vermogen in verbinding i-m (40/100) *70 = 28 uit verbinding j-i afkomstig is
en (60/100) *70 = 42 uit verbinding k-i. Op soortgelijke wijze kan bepaald worden dat van het
vermogen in verbinding i-I (40/100)*30 = 12 uit verbinding j-i en (60/100)*30 = 18 uit
verbinding k-i afkomstig is. Op deze wijze kan het in een knooppunt binnenkomende vermogen
over de uitgaande vermogensstromen worden verdeeld of uitgaande vermogen over de
binnenkomende vermogensstromen.
Uitgangspunt van dit principe van evenredigheid is, dat een knooppunt in een netwerk
de inkomende vermogens op 'perfecte' wijze vermengd, waardoor het onmogelijk is aan te geven
in welke uitgaande lijn een bepaald binnenkomend elektron verdwijnt. Dit uitgangspunt ligt
voor de hand en komt overeen met het idee dat elektriciteit ononderscheidbaar is. De juistheid,
noch de onjuistheid van dit principe kan worden bewezen en het heeft vanuit technisch oogpunt
dan ook weinig of geen waarde, maar biedt wel de mogelijkheid om op intuïtief juiste wijze het
gebruik van een netwerk naar de gebruikers toe te rekenen. Het heeft dan ook geen technische,
maar een financiële toepassing.
4.1.2

Varianten
Met het hierboven beschreven principe, dat toegepast kan worden op elk knooppunt,
wordt het mogelijk iedere belasting te paren aan meerdere producenten of iedere producent aan
meerdere belastingen. De methode werkt alleen goed als het netwerk verliesvrij is. In
werkelijkheid hebben we echter te maken met wattverliezen en blindvermogensverliezen
(positief of negatief). Bialek geeft meerdere methoden om hiermee om te gaan, waarvan hij er
twee gebruikt:
• Er worden extra knooppunten in alle verbindingen toegevoegd. Hieraan worden
vervolgens de verliezen als belastingen of - in geval van het ontstaan van
blindvermogen - producenten toegevoegd;
• De verliezen worden opgedeeld en aan specifieke belastingen of producenten
toegerekend. Er wordt gerekend alsof de verliezen in het knooppunt van de
betreffende belasting of producent plaatsvinden.
In het eerste geval wordt dus per verbinding of groep van
verbindingen een knooppunt toegevoegd. Het netje komt er dan
uit te zien zoals in Figuur 6. In het tweede geval dient een
benadering te worden toegepast. Op de gevolgen van deze
benadering wordt in een volgende paragraaf teruggekomen.
Voordeel van de tweede methode is wel, dat het mogelijk wordt
de verliezen in het net naar de belastingen toe te rekenen, iets
wat met de eerste methode niet lukt. Bij beide methoden
ontstaat een netwerk waarbij de verbindingen als verliesvrij
kunnen worden beschouwd: Wat er in gaat komt er ook weer uit.
Naast de wijze waarop met de verliezen in het netwerk
wordt omgegaan, kan ook nog onderscheid gemaakt worden
naar de richting waarin 'gekeken' wordt. Op basis van het in de
vorige paragraaf beschreven evenredigheidsprincipe kunnen
Figuur 6: Illustratief netje
twee algoritmen beschreven worden: Het upstream-looking en
met verlies-knooppunten
het downstream-looking algoritme. Het verschil van beide
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algoritmen wordt duidelijk wanneer een netwerk beschouwd wordt waarin geen extra
knooppunten zijn toegevoegd, maar de verliezen worden toegerekend naar de belastingen of
producenten. Toepassing van beide algoritmen op een netwerk waarin voor de verliezen extra
knooppunten zijn toegevoegd, levert namelijk dezelfde resultaten op.
Bij het downstream-Iooking algoritme wordt gekeken naar een knooppunt en naar de
vermogens die uit dat knooppunt wegstromen. Hierdoor kan een vermogensstroom na een
wiskundige bewerking worden gezien als de som van componenten die elk een andere belasting
in het netwerk voeden. Op deze wijze wordt de bijdrage aan 'lager' gelegen netdelen duidelijk;
Vanuit een generator wordt 'gekeken' wat zijn levering aan diverse belastingen en de daarbij
behorende verliezen is.
Wanneer de extra knooppunten worden toegevoegd levert toepassing van het
downstream-Iooking algoritme meer informatie op dan bij toepassing op een netwerk zonder
extra knooppunten. In beide situaties wordt aangegeven welk deel van het totale verlies door elke
generator wordt opwekt, maar bij toevoeging van extra knooppunten, wordt dit per
verliesknooppunt aangegeven.
De werking van het upstream-Iooking algoritme is net andersom. Hier wordt de
vermogensstroom in een verbinding gezien als opgebouwd uit componenten afkomstig van
verschillende generatoren. Duidelijk wordt de relatie met 'hoger' gelegen netdelen. Welk
vermogen wordt voor een bepaalde verbinding of belasting opgewekt en hoe is dat verdeeld over
de verschillende generatoren. Het verschil tussen dit opgewekte vermogen en de daadwerkelijke
belasting is dan het totale verlies veroorzaakt in het netwerk door de betreffende belasting.
Wanneer extra knooppunten worden toegevoegd, wordt voor elke belasting ook precies een
vermogen opgewekt met de omvang van de belasting zelf. Dit levert dus geen nieuwe informatie.
Twee redenen om extra knooppunten toe te voegen zijn, dat er meer informatie
verkregen kan worden en er geen verwaarlozingen behoeven te worden toegepast. Een reden om
geen extra knooppunten toe te voegen is dat het toevoegen van knooppunten grotere matrices
tot gevolg heeft, waardoor de benodigde rekentijd sterk toeneemt. Daar met een relatief
eenvoudig netwerk, namelijk de hoofdstructuur van het 150 kV-net van NWN, wordt gerekend
(5 knooppunten en 6 verbindingen), zal rekentijd geen probleem zijn. Wanneer gerekend wordt
met blindvermogensstromen is het toevoegen van extra knooppunten zelfs noodzakelijk, omdat
anders het ontstaan van blindvermogen in verbindingen niet meegenomen kan worden en
daardoor de resultaten onzinnig zijn.
Voor berekeningen aangaande watt vermogen zal ten eerste gekozen worden voor het
downstream-Iooking algoritme met toevoeging van verlies-knooppunten om duidelijk te krijgen
aan welke belastingen (inclusief de verliezen) de generatoren
hun vermogen leveren. Ten tweede zal gerekend worden met
het upstream-Iooking algoritme dat duidelijk maakt welke
100
belastingen voor welke verliezen verantwoordelijk zijn. Bij de
toepassing
van
de
rekenmethodiek
op
de
blindvermogensstromen wordt enkel het downstream-Iooking
algoritme met toevoeging van verlies-knooppunten gebruikt.

4.1.3

Werking
De werking van de methodiek wordt enkel uitgelegd
aan de hand van het downstream-Iooking algoritme, daar de
werking van het upstream-Iooking algoritme niet wezenlijk
anders is. Het algoritme wordt toegepast op de
blindvermogensstromen van het illustratieve netwerkje uit
Figuur 6; zie hiervoor Figuur 7. Te zien is dat behalve de
eenheid in knooppunt 1, de verbinding vertegenwoordigd door
knooppunt 5 ook blindvermogen opwekt.
De vermogensstroom door een knooppunt wordt
gedefinieerd als de som van alle uitgaande vermogens via
verbindingen en belastingen:

5

200

100

Figuur 7: MVAr huishouding
illustratief netwerkje

(1)
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Hierin is a; de verzameling van alle knooppunten die vermogen uit knooppunt
ontvangen en QLi de belasting in knooppunt i. Verder kan gedefinieerd worden:
Cki

!Qk-il

= ----ç;:

(2)

Hierin is Cki de fractie van het vermogen door knooppunt k dat afkomstig is uit
knooppunt i. Hier duikt het eerder beschreven evenredigheidsprincipe op. Aangezien alle (deel-)
verbindingen nu verliesvrij zijn, is IQj-kl gelijk aan IQkJ en volgt:

Qi =

I

Cki Qk + QLi

(3)

kEG,

Dit kan herschreven worden als:

Qi -

I

Cki Qk

= QLi

AdQ

of

QL

=

(4)

kEaj

Hierin is Ad de downstream distributiematrix (vandaar het d'tje) en QL de vector met de
reactieve belastingen in elk knooppunt. Voor de distributiematrix geldt:

voor i == k

[Ad]ik=

-C

ki

o

(5)

voorkEai
anders

Op elke positie in deze matrix staat de fractie van de bijdrage van een verzendende knoop
in de totale vermogensstroom door een ontvangende knoop, met een minteken ervoor. Op de
diagonaal staan 1'en en de rest van de posities bevatten een O. Knooppunt 5 (5 e kolom) ontvangt
bijvoorbeeld 35 MVAr uit knooppunt 2 (2 e rij) en de totale vermogensstroom door knooppunt 5
is 55 MVAr. Op de 2 e rij, 5e kolom komt dan -35/55 te staan. Voor het illustratieve netwerkje in
Figuur 7 ziet de matrixvergelijking (4) er als volgt uit:

o

o

o

o
o

o

135

o

o

o

o

150

o
o

o
135

150

50

o

50

o

o

100

o

o

100

o

o

15

35
55

(6)

o
55
100
45

100

o

o

o

o

5

o

Duidelijk is te zien dat Ad 'sparse' en niet symmetrisch is. De term 'sparse' wil zeggen dat
er relatief weinig plekken in de matrix gevuld, de rest van de posities zijn nul. Een dergelijke
matrix kan over het algemeen omgevormd worden tot een driehoekige matrix, die altijd te
inverteren is. Vergelijking (4) kan vervolgens worden omgeschreven tot:
n+m

Q = A~l QL

of

Qi =

I

p=1
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Dit geldt voor i = 1,2, .. ,n+m met n het aantal (basis) knooppunten en m het aantal
verbindingen. Wat hier eigenlijk staat is, dat de uitgaande vermogensstroom uit knooppunt i
opgebouwd is uit fracties (afhankelijk van i en p) maal de bijbehorende belasting in knooppunt
p. Qi is dus opgebouwd uit delen van alle belastingen.
Het vermogen dat een knooppunt verlaat is natuurlijk gelijk aan het vermogen dat in een
knooppunt binnenkomt (Kirchhoff). Uitgaande van het evenredigheidsprincipe kan van elke
inkomende vermogensstroom dus ook bepaald worden uit welke belastingscomponenten deze
bestaat. Elke belastingscomponent wordt gewoon evenredig over inkomende vermogensstromen
verdeeld. Van elke verbinding kan dan dus bepaald worden welk deel van zijn belasting
veroorzaakt wordt door een bepaalde belasting in het netwerk. Een inkomende
vermogensstroom, tenslotte, kan ook een generator zijn. Hiermee is het verband tussen de
generatoren en belastingen gelegd.
De werking van het upstream-Iooking algoritme is wezenlijk hetzelfde. Het verschilt
hierin, dat gekeken wordt naar de fractie van de bijdrage van een ontvangende knoop in de totale
vermogensstroom door de verzendende knoop. De uitgaande vermogensstroom uit een
knooppunt i wordt dan opgebouwd uit factoren (afhankelijk van i en p) maal de bijbehorende
opwek in knooppuntp. Qi wordt dan dus opgebouwd uit delen van de opgewekte vermogens. De
vector met belastingen maakt dan plaats voor een vector met opwek, QG'
Zoals genoemd heeft het niet toevoegen van extra knooppunten tot gevolg dat de
verliezen in de verbindingen worden 'doorgeschoven' naar de belastingen (upstream-Iooking) of
naar de generatoren (downstream-looking). Hiervoor moet wel een benadering worden
toegepast. In eerste instantie leek dit de enige methode om de verliezen in de verbindingen toe te
rekenen aan de knooppunten in het netwerk. Nadeel van deze methode is, dat weliswaar bekend
wordt wat de totale verliezen zijn die de belasting of opwekking in
een bepaald knooppunt in het netwerk veroorzaakt, maar niet in
welke verbindingen exact deze verliezen optreden.
j~40
i
70
m
De rekenmethodiek van Bialek kan ook gebruikt worden
voor het toerekenen van de belasting van een willekeurige
30
I
verbinding naar alle last- of bronknooppunten. Dit gaat als volgt:
k
60
Met de methodiek van Bialek kan van de vermogensstroom door elk
knooppunt bepaald worden uit welk bronknooppunt het afkomstig
Figuur 8:
is of voor welk lastknooppunt het bedoeld is. Uitgaande van het
Evenredigheidsprincipe
evenredigheidsprincipe kan van elke inkomende of uitgaande
vermogensstroom dus ook bepaald worden voor welke belastings- of
bronknooppunten deze bedoeld is. Elke belastings- of
broncomponent wordt gewoon evenredig over de inkomende of uitgaande vermogensstromen
verdeeld. Van elke inkomende of uitgaande (en dus van elke) verbinding kan dan bepaald
worden welk deel van zijn belasting veroorzaakt wordt door een bepaalde belasting of bron in het
netwerk. Wanneer bijvoorbeeld (zie Figuur 8) van de 100 MW die door knooppunt i stroomt, 10
MW voor de belasting in knooppunt 1 en 90 MW voor de belasting in knooppunt 2 is bedoeld,
dan zal ook (10/100)*40 = 4 MW van het vermogen in verbinding j-i bedoeld zijn voor de
belasting in knooppunt 1 en (90/100) *40 = 36 MW voor de belasting in knooppunt 2. Wanneer
nu van elke verbinding de veroorzakers van de vermogensstromen door de betreffende
verbinding kunnen worden bepaald, dan kunnen vervolgens bijvoorbeeld de kosten van elke
verbinding aan de bron- of lastknooppunten worden toegerekend.
Tijdens bestudering van de methodiek van Bialek, teneinde deze te kunnen gebruiken
voor het toerekenen van de belastingen van verbindingen aan bron- en lastknooppunten, werd
duidelijk dat de verliezen ook nauwkeuriger, zonder verwaarlozing, aan de belastingen en
bronnen kunnen worden toegerekend. Vervolgens is de variant van Bialek zonder extra
knooppunten, dus met verwaarlozing terzijde geschoven. Voor de volledigheid is in Bijlage Been
beschrijving gegeven van de benadering die door Bialek wordt toegepast. Hier is ook een
empirische verificatie van de juistheid van deze benadering opgenomen.
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De alternatieve methode om de verliezen aan de
100
belastingen of de opwekkers toe te rekenen is gebaseerd op de
volgende redenatie (geïllustreerd met Figuur 9): Wanneer van
elke verbinding duidelijk is van welk bron- of lastknooppunt de
belasting van de betreffende verbinding afkomstig is, dan
kunnen de verliezen van de betreffende verbinding volgens
dezelfde verhouding naar de bron- of lastknooppunten worden
7
toegerekend.
Uitgangspunt is dus wel dat de verliezen naar rato of
lineair met de belasting worden toegerekend en niet
kwadratisch. Een kwadratische toerekening geeft wel het feit
weer dat de verliezen in een verbinding kwadratisch met het
vermogen toenemen. Kwadratische toerekening is echter niet
100
221
praktisch toepasbaar, omdat het erg van belang is in welke
volgorde de verliezen, veroorzaakt door de gebruikers, worden
Figuur 9: MW huishouding
toegerekend en er in de praktijk over het algemeen geen
illustratief netwerkje
volgorde bepaald kan worden. Het lineair toerekenen wordt in
praktisch alle artikelen gehanteerd, inclusief die van Bialek.
Een probleem bij bovenstaande toerekening van de verliezen, zijn de verliezen die in
verbindingen worden veroorzaakt door vermogensstromen bedoeld voor andere verliezen. De
verliezen die in Figuur 9 in knooppunt 5 optreden, veroorzaken een vermogensstroom van 2 MW
door de verbinding van knooppunt 4. Van de 118 MW die knooppunt 4 verlaat gaat 100 MW
naar knooppunt 2, 16 MW naar knooppunt 3 en 2 MW naar knooppunt 5. Van het verlies van
12 MW wordt dus 21118-de deel veroorzaakt door het verlies in knooppunt 5. Aangezien van het
verlies in knooppunt 5 ook bekend is door welke belasting dit veroorzaakt is, kan het verlies in
knooppunt 5 voor het verlies in knooppunt 4 uiteindelijk doorberekend worden naar de
belastingen. In bovenstaand geval is duidelijk dat het betreffende 2/118-de deel wordt
veroorzaakt door de verliezen in knooppunt 5, die op hun beurt volledig worden veroorzaakt
door de belasting in knooppunt 3. Het komt er dus op neer dat 2/118 plus 161118 = 181118 van
het verlies in knooppunt 4 voor rekening komt van de belasting in knooppunt 3. Op deze wijze
kunnen uiteindelijk alle verliezen doorberekend worden naar de belastings- of
bronknooppunten.
Er is ook nog een reden, waarom de benadering die Bialek heeft gekozen voor het
verrekenen van de verliezen onjuist is. De verliezen drukken zich weliswaar uit in verlies van
reëel vermogen, maar ze worden veroorzaakt door zowel de werkzame als de
blindvermogensstromen. Bij Bialek worden de veroorzaakte wattverliezen ook op basis van het
evenredigheidsprincipe aan de gebruikers van het netwerk toegerekend. Hiertoe wordt het
evenredigheidsprincipe toegepast op enkel de werkzame vermogenshuishouding. Voor het
koppelen van de verliezen aan de opwekkers kan dit geen kwaad. Voor het koppelen van de
verliezen aan de belastingen wel. Wanneer een verbinding bijvoorbeeld een reactieve
vermogensstroom voert die tegengesteld, maar in absolute waarde vergelijkbaar is met de reële
vermogensstroom, zullen beide vermogensstromen verliezen veroorzaken in de verbinding. Deze
verliezen worden echter volledig aan de werkzame vermogensstroom toegerekend. Wanneer de
kosten van de verliezen worden opgeteld bij de andere kosten voor de betreffende verbindingen,
worden de verliezen ook naar rato van het gebruik van de verbindingen doorberekend. Zowel
naar reactieve als reële vermogensstromen.
De genoemde rekenstappen zijn in MATLAB moeilijk te maken, omdat er een stuk
richtingafhankelijkheid van de vermogensstromen in de berekening verscholen zit. De
berekeningen zullen dan ook in Excel (deels met de hand) worden uitgevoerd. Het beslag dat een
vermogensstroom ten gevolge van een verlies op de verbindingen legt, zal op soortgelijke wijze
worden doorberekend.
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4.1.4

Optellen belastingen en opwek
100
Op knooppunten waar zowel belastingen als
opwekking aanwezig zijn, kunnen deze op twee manieren
3
benaderd worden. Ten eerste kunnen ze apart worden
meegenomen en ten tweede kunnen ze worden verdisconteerd,
zodat één belasting of bron resteert.
100
Wanneer de belastingen en opwekking in elk
knooppunt niet worden verdisconteerd, worden meerdere
2
1
belastingen nog wel bij elkaar opgeteld tot één belasting en
meerdere bronnen tot één bron. Dit is nodig, omdat anders
100
o
niet met de reken methodiek van Bialek gerekend kan worden.
Bij dit optellen gaat geen informatie verloren; Achteraf kunnen
Figuur 10: Voorbeeld optellen
op basis van evenredigheid bijvoorbeeld de kosten verdeeld
opwek en belasting
worden over de verschillende bronnen of de verschillende
belastingen. Aangezien met afzonderlijke vectoren voor de
bronnen en de belastingen wordt gerekend, blijven deze gegevens tijdens de berekeningen
gescheiden.
Wanneer de bronnen en de belastingen ook nog met elkaar worden verdisconteerd, blijft
één belasting of één bron over. Natuurkundig gezien mag dit laatste, zolang ervan uitgegaan
wordt dat de rail verliesvrij is. Aangezien de railverliezen verwaarloosbaar klein zijn vergeleken
met de verliezen in de verbindingen en transformatoren, wordt in loadflowberekeningen ook
altijd gerekend met een verliesvrije rail. Dat alle opwekking en belastingen in elk knooppunt
verrekend mogen worden, geldt voor de methodiek van Bialek niet per definitie. Dit wordt
geïllustreerd in Figuur 10. In knooppunt 1 zijn een producent met een omvang van 100 en een
belasting met gelijke omvang aanwezig. Wanneer deze verdisconteerd worden, resulteert Figuur
10. Wanneer hier de methodiek van Bialek op toegepast wordt, zal blijken dat de producent in
knooppunt 2 al zijn vermogen levert aan de belasting in
knooppunt 3. De producent en belasting in knooppunt 1
heffen elkaar op.
100
Wanneer nu expliciet duidelijk wordt gemaakt dat in
knooppunt 1 een belasting en een producent aanwezig zijn
komt het plaatje er volgens Figuur 11 uit te zien. Wanneer
hier nu ook de methodiek van Bialek op toe wordt gepast zal
blijken dat zowel de producent in knooppunt 1 als die in
100
knooppunt 2, 50 aan de belasting in de knooppunt 2 en 50
aan de belasting in knooppunt 3 levert.
2
In het eerste geval zullen aan de producent en de
belasting in knooppunt 1 geen kosten worden doorberekend
100 100
100
voor het gebruik van het netwerk voor transport. Hierbij
wordt het gebruik van het netwerk voor betrouwbaarheid
Figuur 11: Voorbeeld optellen
buiten beschouwing gelaten. In het tweede geval betalen alle
opwek en belasting 2
belastingen en opwekkers ongeveer evenveel voor het gebruik
van het netwerk. Het concentreren van belastingen en opwek
in een knooppunt moet dus met enige voorzichtigheid worden gedaan.
Beide benaderingen worden in de artikelen van Bialek toegepast. Op de verschillen
tussen de benaderingen en de gevolgen daarvan wordt door de auteur niet ingegaan. Ook wordt
niet aangegeven waarom bij de eerdere artikelen de belastingen wel worden geconcentreerd en
bij de latere artikelen niet.
Intuïtief is de eerste benadering het meest voor de hand liggend, zeker wanneer de
belasting en de opwekker zich op 50 kV-niveau bevinden. In dit geval zal ook de
vermogensstroom door de transformator 0 zijn en zullen de belasting en opwekker geen
vermogensstromen op de rail veroorzaken. Hoe de kosten van deze betreffende transformator
worden doorberekend blijft een interessante vraag, welke hier niet beantwoord zal worden. Aan
welke zijde van de transformator het vermogen beschouwd wordt is eigenlijk niet wezenlijk van
belang. Wanneer deze redenering wordt doorgetrokken kan elke belasting en elke opwekker op
elk lager gelegen spanningsniveau worden meegenomen.
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In dit project is voor de benadering gekozen waarin alle belastingen en opwekkers in elk
knooppunt volledig verdisconteerd worden en er dus per knooppunt slechts één belasting of
bron overblijft. Het evenredigheidsprincipe wordt dus beperkt tot de vermogensstromen in het
hoofdnetwerk: De driehoek Diemen-Oterleek-Velsen. Wanneer de factor betrouwbaarheid
wordt meegenomen in de tariefstructuur, kan er in sommige gevallen (bijvoorbeeld bij een
onbelaste transformator) veel veranderen. Dit is echter niet zo eenvoudig en valt buiten het
bestek van dit project.

4.1.5

Beoordeling rekenmethodiek Bialek
Hieronder volgt een vergelijking van de artikelen van Bialek met enkele andere
soortgelijke artikelen en volgen enkele positieve en negatieve aspecten van de rekenmethodiek
zoals deze door Bialek in zijn artikelen wordt beschreven.
Vergelijking met soortgelijke methodieken

In de afgelopen jaren zijn over de hele wereld diverse artikelen verschenen die betrekking
hebben op de verrekening van de kosten van elektriciteitstransport. Dit is een gevolg van het feit
dat in de Verenigde Staten en vervolgens in Europa de energiemarkten zijn/worden
geliberaliseerd. Aan de basis van dit afstudeerproject staat een van deze artikelen, een artikel van
Bialek. Hieronder volgt een korte beschrijving van een aantal andere artikelen en een motivatie
voor de keuze van het artikel van Bialek.
De kosten van elektriciteitstransport over een netwerk kunnen vanuit velerlei
invalshoeken beschouwd worden. Ten eerste heeft het grote gevolgen voor de complexiteit van de
gepresenteerde methodiek of een radiaal of een vermaasd net wordt beschouwd. Ten tweede kan
onderscheid worden gemaakt tussen analyse van (de vermogensstromen in) het netwerk als
geheel of analyse van de gevolgen van het toevoegen van een nieuwe transactie aan een
bestaande situatie in het netwerk. Ten derde kan er op verschillende soorten kosten worden
geconcentreerd. Het kan gaan om het specifiek toerekenen van de kosten voor de verliezen in of
de activa van het netwerk naar de gebruikers. Ook kan gekeken worden naar de korte- of langetermijn marginale kosten of de integrale kosten van het netwerk als geheel. Ten vierde kunnen
zaken als betrouwbaarheid of het bereiken van een economisch optimale situatie (bijvoorbeeld
door transportcapaciteit te verhandelen) onderwerp van discussie zijn.
Zoals genoemd kan een eerste onderscheid tussen de diverse artikelen gemaakt worden
op basis van de vorm van het netwerk dat beschouwd wordt; Is het een radiaal of een vermaasd
netwerk. In [15] worden door middel van grafentheorie, op basis van een loadflowberekening,
alle verliezen in de verbindingen en de transformatoren van een radiaal distributienet
toegerekend aan de afnemers in het betreffende net. Alhoewel er expliciet wordt genoemd dat de
behandelde methodiek ook toegepast kan worden om andere kosten die verbonden zijn aan het
gebruik van een netwerk door te rekenen, is deze methodiek hier niet geschikt. De reden hiervoor
is, dat het netwerk waaraan gerekend zal worden het 150 kV-netwerk van NWN, een vermaasd
netwerk, is.
Het tweede onderscheid dat tussen artikelen gemaakt kan worden is op basis van de
transacties die geanalyseerd worden. Het doel van dit onderzoek is, de totale kosten van het 150
kV-netwerk door te berekenen aan alle gebruikers van dit deel van het netwerk. Er wordt dus niet
gekeken naar individuele transacties. In veel artikelen wordt uitgegaan van een bestaande
situatie, waaraan een extra transactie wordt toegevoegd. Over het algemeen gaat het daarbij om
doortransport. Zulk een toegevoegde transactie wordt ook wel een 'wheeling transaction'
genoemd. Een interessant artikel is [16]. Hierin wordt het economisch optimaliseren van
'multi-area wheeling' behandeld. Er wordt een methodiek gepresenteerd die het mogelijk maakt
de verdeling met de laagste totale kosten van de toegevoegde vermogensstromen over meerdere
tussenliggende parallelle netwerken tussen de bron en de belasting te bepalen.
Ten derde kan er op verschillende soorten kosten worden geconcentreerd. Het kan gaan
om het specifiek toerekenen van de kosten voor de verliezen in of de activa van het netwerk naar
de gebruikers, een integrale kosten bepaling. Ook kan gekeken worden naar de korte- of langetermijn marginale kosten of de integrale kosten van het netwerk als geheel. Een grote groep
artikelen behandelt de korte- en langetermijn marginale kosten. Er wordt daar vaak uitgegaan
van de gevolgen van de toetreding van een nieuwe netwerkgebruiker of de toevoeging van een
nieuwe transactie aan het netwerk. Geprobeerd wordt vervolgens om de toename in korte- en
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langetermijn kosten te bepalen. De toename in kosten kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van
een toename in de verliezen, maar ook van het moeten uitbreiden van het netwerk. Het gaat hier
over het algemeen om voornamelijk financiële analyses. Mede omdat er erg veel problemen zijn
met dergelijke methoden, is gekozen voor een integrale kosten bepaling.
Ten vierde kunnen zaken als betrouwbaarheid of het bereiken van een economisch
optimale situatie (door bijvoorbeeld transportcapaciteit te verhandelen) onderwerp van
discussie zijn. Een voorbeeld van een artikel dat een economisch optimale situatie probeert te
bepalen is [16]. Er zijn echter weinig artikelen die het onderwerp betrouwbaarheid in deze
context behandelen. Het bepalen van een prijs voor betrouwbaarheid is erg moeilijk. In [17]
wordt als uitgangspunt genomen, dat de capaciteit van elke verbinding onderverdeeld kan
worden in een deel bedoeld voor het daadwerkelijk transporteren van energie van punt A naar B
en een deel bedoeld om de betrouwbaarheid van het systeem te waarborgen. De kosten van elke
verbinding kunnen op een dergelijke wijze ook toegerekend worden. Nadeel van deze methode is,
dat weer wordt uitgegaan van een bestaand netwerk met een bestaande belastingssituatie,
waaraan een extra transactie voor doortransport wordt toegevoegd.
Het uitgangspunt van [17] is ook bruikbaar in combinatie met de rekenmethodiek van
Bialek. Bialek kan worden gebruikt om het belaste deel van elke verbinding door te berekenen
naar alle gebruikers van het netwerk. De toename in de betrouwbaarheid die door elke gebruiker
wordt ervaren door de aanwezigheid van een bepaalde verbinding, kan als maat worden gebruikt
om de kosten voor het onbenutte- of betrouwbaarheidsdeel van een verbinding toe te rekenen.
Het uitvoeren van de benodigde betrouwbaarheidsberekeningen om bovenstaande benadering
toe te passen op de vele te behandelen scenario's kost erg veel tijd. Daarnaast moet nog inzicht in
de software voor betrouwbaarheidsberekeningen worden verkregen. Tenslotte moet een methode
worden bedacht om de bijdrage in de betrouwbaarheid van elke gebruiker door elke verbinding te
bepalen. Op voorwaarde natuurlijk dat dit mogelijk is. Gezien de beperkte tijd voor een
afstudeeropdracht en de omvang van dit extra element en mede gelet op de uiteindelijk
benodigde tijd voor het verzamelen van financiële gegevens, is deze benadering achterwege
gelaten.
Omdat al snel duidelijk was dat met het artikel van Bialek het doel - het inzicht
verkrijgen in de daadwerkelijke verdeling van de kosten over de gebruikers van het netwerk bereikt kon worden, is geen (uitgebreide) literatuurstudie verricht. Een volledig overzicht over de
op dit gebied gepubliceerde artikelen is er dan ook niet.
Tenslotte moeten nog twee artikelen genoemd worden. Bij het zoeken naar meer
publicaties van Bialek werd onder andere [7] gevonden. Bij dit artikel zijn twee reacties over het
betreffende artikel gevoegd. In deze reacties worden twee methoden genoemd die ook gebaseerd
zijn op het evenredigheidsprincipe, zoals dat ook door Bialek wordt gebruikt. Het verschil zit in
de wijze waarop de resultaten worden berekend en hoe wordt omgegaan met de verliezen.
De eerste reactie is van Acha et al. Hun methodiek, Power Auditing algorithm genaamd
[18], levert praktisch dezelfde resultaten op als de rekenmethodiek van Bialek. Zij gaan uit van
eenzelfde diagram als Bialek, waarbij vervolgens per bronknooppunt het 'domein' wordt
bepaald. Een domein bestaat uit één bronknooppunt en één of meerdere lastknooppunten en
alle, door de betreffende bron, gebruikte verbindingen daartussen. De vermogens door de
verbindingen die tot meer dan één domein behoren, worden evenredig verdeeld over de
verschillende domeinen. Bij deze methode wordt het evenredigheidsprincipe zo toegepast, dat
voor het begin en het eind van elke verbinding andere verhoudingsgetallen worden gebruikt.
Gevolg hiervan is dat bij de methodiek van Acha et al de som van de verdeelde verliezen 14,02
MW is, terwijl de totale verliezen 14 MW zijn. De berekening die bij Acha et al wordt uitgevoerd
komt, volgens Bialek, eigenlijk ook neer op het inverteren van een matrix, alleen worden de
vergelijkingen niet zo genoteerd. Of de berekeningen uitgevoerd kunnen worden hangt af van
hoe de matrix gevuld is. Door de nodes slim te nummeren, ontstaat een driehoeksmatrix, die
altijd geïnverteerd kan worden. Bij Acha et al wordt dit gedaan door het analyseren van
domeinen. Hoe deze methodiek precies werkt is niet duidelijk, doordat het betreffende artikel
niet gevonden kon worden.
De schrijvers van de tweede reactie, Kirschen et al, hebben een methodiek ontwikkeld die
ook met domeinen werkt, zoals bij het artikel van Acha et al. Hier wordt echter met
graventheorie gewerkt, waardoor volgens de auteurs een erg snel algoritme ontstaat [19].
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Volgens Bialek komen de berekeningen die hiervoor nodig zijn uiteindelijk weer op dezelfde
berekeningen uit die ook nodig zijn voor het inverteren van een matrix. Een consequentie van de
gevolgde methodiek is dat bij Kirschen et al gerekend wordt met gemiddelde vermogensstromen.
Wanneer Bialek wordt toegepast op een netwerk met gemiddelde vermogensstromen levert dit
exact dezelfde antwoorden op als de methodiek van Kirschen et al. Ook dit artikel kon niet
worden achterhaald.
Redenen waarom na het lezen van deze reacties nog steeds de voorkeur aan de
rekenmethodiek van Bialek werd gegeven zijn: De alternatieve artikelen konden op de TU
Eindhoven niet gevonden worden. Er konden ook geen andere artikelen van dezelfde auteurs
worden gevonden, terwijl van Bialek diverse artikel beschikbaar waren; Voor de methodiek van
Kirschen et al zou - niet aanwezige - kennis van graventheorie nodig zijn geweest; Echt grote
verschillen zijn er niet tussen de verschillende methoden, omdat ze allemaal op het
evenredigheidsprincipe zijn gebaseerd; Acha et al maken echter wel een fout van 0,02 MW op de
14 MW; Een eventueel verschil in berekeningssnelheid was niet van invloed, omdat al snel bleek
dat de berekeningen volgens de methodiek van Bialek in MATLAB erg snel waren bij het beperkte
netwerk dat gebruikt wordt.
Voor- en nadelen rekenmethodiek Bialek

Een eerste voordeel van de rekenmethodiek van Bialek is, dat het bij toepassing mogelijk
blijft diverse tariefstructuren te hanteren. Het is geen tariefstructuur op zich, maar een
methodiek om de belastingen van de verbindingen aan de gebruikers van het netwerk toe te
rekenen. Op basis van deze informatie kunnen verschillende tariefstructuren vormgegeven
worden. Een tweede voordeel is, dat Bialek over zijn rekenmethodiek meerdere artikelen heeft
gepubliceerd, waarin de ontwikkelde methodiek steeds verder wordt uitgediept en uiteindelijk
wordt toegepast. Dit vergroot het inzicht in de methodiek aanzienlijk en maakt hem makkelijker
toepasbaar en implementeerbaar.
Minder positieve kanten aan de keuze voor de artikelen van Bialek zijn, dat er in zijn
artikelen een aantal zaken onduidelijk blijven. Ten eerste maakt Bialek een verwaarlozing bij het
gebruik van zijn methodiek zonder extra knooppunten voor de verbindingen. Het enige
'argument' dat genoemd wordt ter ondersteuning van deze verwaarlozing is bijna letterlijk, dat
de verliezen verwaarloosbaar zijn vergeleken met de vermogens in de verbindingen. Het is niet
precies duidelijk waarom de verwaarlozing die Bialek maakt daardoor verantwoord is. Er wordt
geen verdere onderbouwing voor gegeven.
Ten tweede worden in de oudere artikelen de belastingen en bronnen in elk knooppunt
met elkaar verrekend. In de latere artikelen wordt dit niet meer gedaan. Op dit verschil van
benadering wordt in de artikelen niet ingegaan. Er wordt door de auteur dus ook niet aangegeven
wat de gevolgen van deze twee verschillende benaderingen kunnen zijn voor de resultaten, zoals
dat in wel 4.1,4 gebeurt.
Ten derde wordt in [9] een formule geponeerd voor de verdeling van de kosten van elke
verbinding over het werkzame- en blindvermogen in de betreffende verbinding. De auteur geeft
niet aan hoe deze formule tot stand is gekomen en noemt enkel dat de genoemde formule de
eenvoudigste manier is om tot de benodigde opdeling te komen. Mogelijke alternatieven worden
niet genoemd. In het volgende hoofdstuk wordt op mogelijke alternatieven verder ingegaan.
Tenslotte worden de veroorzaakte wattverliezen ook op basis van het
evenredigheidsprincipe aan de gebruikers van het netwerk toegerekend. Hiertoe wordt het
evenredigheidsprincipe toegepast op de werkzame vermogenshuishouding. De verliezen worden
echter veroorzaakt door zowel de werkzame als de blindvermogensstromen. De auteur gaat hier
in zijn artikelen niet op in.
Over al deze punten is geprobeerd contact te leggen met Bialek. In eerste instantie leken
de contacten goed te verlopen. Echter nadat duidelijk werd dat een financiële vergoeding nodig
was voor gebruik van software en eventuele uitleg en aangegeven werd dat hiervan geen gebruik
gemaakt zou worden, werden geen reacties meer ontvangen. Van de hierboven genoemde punten
wordt het eerste omzeild, door geen gebruik van de betreffende benadering te maken. Op het
tweede en het derde punt wordt elders in dit verslag ingegaan.
Beïnvloeding resultaten door rekenmethodiek Bialek

Door de rekenmethodiek van Bialek an sich worden de resultaten die verkregen worden
niet beïnvloed. Zeker als de variant zonder verwaarlozingen wordt gehanteerd. Veel belangrijker
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is het uitgangspunt van de rekenmethodiek van Bialek, het beginsel van evenredigheid, en de
mate waarin dit wordt doorgevoerd bij het verwerken van belastingen en opwekkers in één en
hetzelfde knooppunt, zie paragraaf 4.1.4.
Toepasbaarheid

Wanneer wordt uitgegaan van hetzelfde netwerk bij alle scenario's, is de rekenmethodiek
van Bialek betrekkelijk eenvoudig toe te passen. Omdat dit binnen deze studie ook het geval is, is
niet geprobeerd de methodiek zo te implementeren dat de werking ervan geheel onafhankelijk is
van het aantal knooppunten en verbindingen. De matrixberekeningen die met MATLAB worden
gemaakt zijn grotendeels wel onafhankelijk van de grootte van de matrices, maar vooral de
verwerking van de resultaten in Excel is niet grootte onafhankelijk. Bij het scenario met een extra
kabel tussen Velsen en Wijdewormer, levert dit het nodige extra werk op, omdat daar wel een
verbinding is toegevoegd. Bovendien is meerdere malen de afweging gemaakt tussen het
automatisch verwerken van gegevens en het daarvoor moeten programmeren van een MATLABroutine of een Excel-macro enerzijds en het met de hand verwerken van de gegevens anderzijds.
Evengoed bleek het volledig doorrekenen van de scenario's, inclusief loadflowberekeningen,
toepassing van de methodiek van Bialek en het toerekenen van alle kosten erg bewerkelijk.

4.2

Implementatie in MATLAB en Microsoft Excel

Nadat duidelijk was hoe de rekenmethodiek van Bialek werkt, is hij geïmplementeerd in
MATLAB. Voordeel van het gebruiken van MATLAB is dat het ontwikkeld is voor het rekenen met
matrices en zich daardoor uitstekend leent voor het implementeren van de beschreven
methodiek. Nadeel in vergelijking met bijvoorbeeld een ander wiskundig rekenpakket als
MATHCAD of een programmeertaal als Pascal is, dat het zich slecht leent voor het maken van
een userinterface. Gekozen is dan ook voor MATLAB, omdat het hier niet gaat om het schrijven
van een tot in de puntjes verzorgde applicatie voor de rekenmethodiek van Bialek, maar om het
kunnen gebruiken van de methodiek voor het verkrijgen van inzicht in diverse tariefstructuren.
Het is dus een hulpmiddel en geen doel op zich. Invoer en uitvoer zijn dan ook primitief, maar
functioneel vormgegeven.
Hoe de rekenmethodiek exact is geïmplementeerd is beschreven in Bijlage C. Kort gezegd
is door middel van subroutines in MATLAB voorzien in de invoer, de verwerking en de uivoer van
gegevens. Tussenresultaten en eindresultaten worden weggeschreven. Verdere verwerking
gebeurt door middel van Excel-macro's. De implementatie in MATLAB heeft vroeg
plaatsgevonden. Op dat moment was nog niet duidelijk, dat de methode zonder toegevoegde
knooppunten uiteindelijk niet gebruikt zou worden. Deze is dus wel geïmplementeerd, maar
wordt uiteindelijk niet gebruikt.
De routines geschreven in MATLAB leveren uiteindelijk Lotus123-databestanden op
waarin te zien is welke vermogens van welke knooppunten door bepaalde verbindingen stromen.
Een deel van deze resultaten zijn te zien in Bijlage E. Voor de verwerking van deze databestanden
en berekening van de kosten per knooppunt op basis van de twee toe te passen tariefstructuren,
is in Microsoft Excel een zogenaamde template of sjabloon gemaakt waarin de verschillende
databestanden door een routine geprogrammeerd in Visual Basic worden ingelezen. In deze template zijn de kosten van de verbindingen opgenomen en zijn de benodigde berekeningen
voorgeprogrammeerd. Per scenario dient deze temp late gevuld te worden en volgen de resultaten
automatisch. De hiervan zijn te zien in Bijlage F.
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4.3

Toepassing bij netwerk NWN

4.3.1

Basisconfiguratie
Bij het bestuderen van de tarieven is ervoor gekozen het werkgebied te beperken tot het
150 kV-transportnet van het netwerk van NWN. Resultaten voor dit deel van het netwerk zullen
ook bruikbaar zijn voor de lager gelegen netdelen en andere grotere of kleinere netwerken. Het
150 kV-net heeft een beperkte grootte, wat het inzicht ten goede komt en de berekeningen niet te
omvangrijk maakt. Het transportnet heeft een driehoekige vorm en wordt ook wel 'de driehoek'
genoemd: De driehoek Diemen, Oterleek en Velsen. In Bijlage A: Transportnet NWN is het
gehele net afgebeeld. In Figuur 12 is het net nogmaals afgebeeld, maar dan zonder alle uitlopers.
Wijdewormer
(WYW)

Oterleek
(OTL)

_

5 . . . .~

.... 4

9

1_ _
Diemen
(DMN)

Figuur 12: Basisconfiguratie

Dit schema kan uit dat van Bijlage A worden gevormd, door alle uitlopers te zien als belastingen.
Deze belastingen worden vervolgens verrekend met de belastingen of bronnen ter plaatse van de
'hoofdknooppunten', zoals in 4.1.4 aangegeven. Dit zijn de knooppunten in Figuur 12.
Resultaten en gegevens zullen over het algemeen gerelateerd zijn aan deze basisconfiguratie,
tenzij expliciet anders vermeld.
De belasting gezien vanuit bijvoorbeeld Oterleek is dus de som van alle belastingen in de
uitlopers, Westwoud en Anna Paulowna, inclusief de verliezen in de lijnen naar deze belastingen
toe. Deze zijn natuurlijk gelijk aan de vermogens die de lijnen inlopen. Hierbij wordt dan nog de
lokale belasting van Oterleek opgeteld. In bijvoorbeeld Diemen is dit complexer, omdat er ook
eenheden invoeden op dit knooppunt en de koppeling met het koppelnet soms als belasting en
soms als opwek gezien kan worden.
Wat betreft de vermogensstromen zal er altijd gekeken worden vanuit het knooppunt.
Wanneer er dus wordt gesteld dat een knooppunt blindvermogen opneemt, dan nemen dus alle
belastingen en opwekkers die zich achter het betreffende knooppunt bevinden netto
blindvermogen op. Het knooppunt gedraagt zich dan dus inductief. Er wordt dus niet
geredeneerd vanuit het netwerk.
Om de juiste waarden boven water te krijgen, wordt een loadflowberekening op het
gehele 150 kV-netwerk van NWN uitgevoerd, waarna de belastingen en opwek worden
geconcentreerd (opgeteld). Bij gewijzigde situaties (bij een nieuw scenario), zoals bij toename
van de decentrale opwekking of een extra producent in Velsen, zal er opnieuw een
loadflowberekening uitgevoerd moeten worden voor het gehele net, waarna opnieuw de
belastingen worden geconcentreerd. Dit is bij gelijkblijvende belastingen ook voor de uitlopers
nodig, omdat de spannings- en blindvermogenshuishouding en daardoor de verliezen in de
lijnen veranderen.
Wanneer dit principe wordt toegepast bij alle belastingen en producenten, resulteert een
relatief eenvoudig netwerk met aan elk knooppunt 1 belasting of producent. Dit netwerk kan
vervolgens gebruikt worden voor het invoeren van de benodigde gegevens in MATLAB.
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4.3.2

Loadflowberekening en verwerking resultaten
Uit de resultaten van de laadflowberekening is al meteen te zien wat de vermogens zijn
die door de lijnen lopen. Hierbij moet wel opgelet worden dat parallelle lijnen die ook parallel in
bedrijf zijn in de basisconfiguratie worden gereduceerd tot één lijn door de MW en MVAr
componenten afzonderlijk op te tellen. Het resultaat kan indien nodig later naar rato over de
parallelle circuits worden verdeeld.
Voor de productie wordt het vermogen beschouwd dat het netwerk binnenkomt, het
vermogen dus, dat de machinetransformatoren verlaat. Per scenario wordt aangegeven waar
welk vermogen wordt opgewekt en waar dit vermogen het netwerk binnenkomt. Het resterende
benodigde vermogen wordt in Diemen binnengehaald. Diemen fungeert in de
laadflowberekening ook als swingbus.
Per knooppunt wordt niet altijd aan de regel voldaan dat inkomend vermogen gelijk is
aan uitgaand vermogen. Dit is ten eerste het gevolg van de iteratieve berekeningsmethode van
het laadflowprogramma. Er wordt gerekend met een nauwkeurigheid van 0,01 MVA. Ten tweede
worden vele waarden in de knooppunten opgeteld en afgetrokken die allen een nauwkeurigheid
hebben van 0,01 MVA, wat uiteindelijk resulteert in een nauwkeurigheid van 0,05 tot 0,1 MVA
(in bijvoorbeeld Diemen).
De vermogens die voor de methodiek van Bialek worden gebruikt worden als volgt
bepaald: Ten eerste wordt een laadflowberekening uitgevoerd, waarbij de resultaten op drie
decimalen nauwkeurig worden weergegeven. Daarna worden per inkomende of uitgaande lijn de
vermogens opgeteld op twee decimalen. Tenslotte worden de vermogens per knooppunt opgeteld
en zo afgerond op één decimaal, dat per knooppunt de energiebalans geldt en dat er zo min
mogelijk wordt afgeweken van de oorspronkelijke waarden. Daardoor kan het bijvoorbeeld
voorkomen dat 0,3 wordt afgerond naar 1.
Door deze stappen te volgen zal per knooppunt uiteindelijk wel worden voldaan aan de
regel dat inkomend vermogen gelijk is aan uitgaand vermogen (Kirchhoff), een voorwaarde voor
het gebruik van de methodiek van Bialek, en zullen de resultaten van de laadflowberekening zo
nauwkeurig als mogelijk worden gebruikt. Bij het zorgen dat de energiebalans per knooppunt
klopt, komen meteen eventuele rekenfouten boven water. De invoer- en rekenroutines van het
MATLAB-programma controleert de energiebalans per knooppunt overigens ook nog een keer.
De uiteindelijke fout die op deze manier gemaakt wordt is veel kleiner dan de
onnauwkeurigheid van de componentwaarden waar PAN mee rekent of de nauwkeurigheid van
de belastingsprognoses of de gemeten belastingswaarden. Bovendien is het doel niet om een zeer
nauwkeurig resultaat te krijgen, maar te zoeken naar trends en verschuivingen.
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5. Gehanteerde kosten en tariefstructuren
Tot nu toe is een overzicht gegeven van mogelijke kosten die gemaakt kunnen worden
voor het transporteren van elektriciteit en is aangegeven hoe deze kosten met behulp van
verschillende tariefstructuren kunnen worden doorberekend naar de gebruikers van het
netwerk. Verder is uitgelegd wat de rekenmethodiek van Bialek is en hoe deze kan worden
toegepast om het gebruik van het netwerk door elke belasting of bron zo goed mogelijk vast te
stellen. Uiteindelijk kunnen dan ook de kosten van het elektriciteitstransportnet op basis van
het kostenveroorzakingsprincipe worden doorberekend naar de gebruikers. De volgende stap is
om de tariefstructuur, of eigenlijk een kostentoerekeningsmethode, toe te passen en te
vergelijken met de tariefstructuur zoals deze per 1 januari 2000 zeer waarschijnlijk ingevoerd zal
worden. Deze laatste structuur is een vorm van een postzegeltariefstructuur.
Deze tariefstructuren zullen worden toegepast op de verderop in dit verslag te
behandelen scenario's. Alvorens dieper op de twee tariefstructuren ingegaan kan worden, moet
eerst duidelijk zijn welke kosten zullen worden meegenomen en welke niet en hoe met de diverse
kosten omgegaan zal worden. Daarna kan aan de twee tariefstructuren verder invulling gegeven
worden.

5.1

Kosten op 150 kV-niveau

5.1.1

Afbakening
Zoals eerder in dit verslag genoemd is, zal de toepassing van de verschillende
transporttariefstructuren gebeuren op de hoofdstructuur van het 150 kV-niveau van het netwerk
van NWN. Hierbij worden alleen de verbindingen in de driehoek Diemen-Oterleek-Velsen
meegenomen. Bij de onderstations worden de aanwezige velden die gebruikt worden door de
verbindingen in deze driehoek meegenomen. Uitgaande velden naar belastingen en
transformatoren evenals inkomende velden van productie-eenheden worden niet meegenomen.
Dit wordt gedaan om de net- en kostenstructuur eenvoudig en overzichtelijk te houden. Verder
brengt het meenemen van deze velden veel extra (reken-) werk met zich mee en voegt het verder
weinig toe aan de vergelijking van de tariefstructuren. De kosten van deze velden en de daarin
eventueel opgenomen transformatoren zouden direct kunnen worden toegerekend naar de
gebruikers daarvan.
Voor een opsomming van de mogelijke kosten kan in eerste instantie teruggegrepen
worden naar paragraaf 3.1.3. Per genoemd punt zal hier eerst kort worden aangegeven of en
waarom deze kosten wel of niet zijn meegenomen:
• De kapitaalslasten worden zo goed als mogelijk meegenomen, omdat dit (afhankelijk
van de ouderdom) de grootste kostenpost is voor elektriciteitstransport. Hierbij gaat
het voornamelijk om afschrijvingen en rente op aangelegde kabels, lijnen en
onderstations. Zoals genoemd worden de transformatoren niet meegenomen;
• Ook operationele kosten, waaronder kosten voor onderhoud, reparatie, beheer,
bediening en bedrijfsvoering worden meegenomen;
• Bij de meegenomen onderdelen van het netwerk is voor zover bekend nergens
precario verschuldigd;
• Kosten voor ondersteunende diensten, waaronder bijvoorbeeld de administratieve
kosten verbonden aan transacties, de (financiële) administratie, de huisvesting, de
kosten van de directie, de kosten voor het concern, public relations, account
management en andere overhead worden niet meegenomen. Ten eerste zijn deze
cijfers erg moeilijk te achterhalen, omdat het om erg diverse posten gaat die verweven
zijn met vele ander onderdelen van ENW en door middel van verdeelsleutels
toegerekend zouden moeten worden. Ten tweede zijn dit minder significante
kostenposten vergeleken met de kapitaalslasten en de verliezen. Tenslotte worden
dergelijke kosten toch door middel van een postzegelstructuur doorberekend,
waardoor zij binnen deze studie niet interessant zijn;
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•

Kosten van extra energie ter compensatie van de verliezen in de kabels en lijnen
worden meegenomen. Kosten als gevolg van eventuele meetverschillen niet, omdat de
omvang daarvan geheel onbekend is, maar naar verwachting klein zal zijn;
• Kosten verbonden aan gewijzigde bedrijfsvoering van productie-eenheden als gevolg
van transportbeperkingen worden ook niet meegenomen. Met het fenomeen
transportbeperkingen, zoals dat zal gaan spelen is nog geen ervaring, waardoor nog
onbekend is wat de kosten hiervan zullen kunnen zijn;
• Om dezelfde redenen valt ook over de kosten van de beschikbaarheid en regelbaarheid
van blindvermogen nog niets te zeggen. Deze zullen dan ook niet meegenomen
worden. In de tariefstructuur waarbij de rekenmethodiek van Bialek wordt toegepast
zal wel het beslag van blindvermogen op de verbindingen worden doorberekend;
De genoemde kosten die wel meegenomen zullen worden, worden hierna verder uitgewerkt.
Het totaal van de kosten bij de toegepaste tariefstructuren is natuurlijk gelijk, omdat het
totaal van kosten in het netwerk niet afhankelijk is van de toegepaste tariefstructuur. De
tariefstructuur bepaald enkel de wijze van verdeling van de optredende kosten. Dit zorgt ook, dat
de tariefstructuren goed onderling vergelijkbaar zijn.
In eerste instantie worden alle kosten op jaarbasis bepaald. Later zullen de kosten
omgerekend worden, zodat ze bruikbaar zijn voor de tariefstructuren.

5.1.2

Uitleg bepaling kapitaalslasten en operationele kosten

Kapitaalslasten

Bij de bepaling van de kapitaalslasten bleek al snel dat dit veel moeilijkheden op zou gaan
leveren. Hiervoor zijn verschillende redenen. Ten eerste is in de boekhouding niet precies terug te
vinden wat per netwerkcomponent per jaar aan rente en afschrijvingen wordt geboekt. Over het
algemeen worden deze kosten niet volledig uitgesplitst. Ook is in de loop van 1998 overgestapt
naar een ander financieel systeem. De werkelijke kosten zijn hierdoor niet per component te
achterhalen. Ten tweede is niet altijd bekend wat de diverse individuele netwerkcomponenten in
het verleden bij aanschaf hebben gekost. Hieruit kunnen dus niet, in combinatie met eventuele
herwaarderingen en een inflatiecorrectie, de huidige boekwaarden worden gereconstrueerd,
waarop vervolgens de huidige afschrijvingen en rentelasten kunnen worden gebaseerd.
De betaalde rente over een bepaalde netwerkcomponent is afhankelijk van de huidige
boekwaarde van de betreffende component. Deze boekwaarde neemt in de tijd af doordat de
component
in geval van NWN lineair
afgeschreven wordt. Aangezien alle
netwerkcomponenten bij NWN in 25 jaar worden afgeschreven, houdt dit in dat de waarde van
elke component (herwaarderingen buiten beschouwing latende) elk jaar met 4% afneemt.
Daardoor zijn de rentelasten per verbinding direct afhankelijk van de ouderdom. Hoe ouder de
verbinding, hoe lager de boekwaarde, hoe lager de berekende rente over die boekwaarde.
Componenten die volledig afgeschreven zijn 'kosten zelfs niets aan kapitaalslasten' . Aangezien
de boekwaarde nihil is, wordt er niet meer afgeschreven en zijn de rentelasten ook nihil. In het
netwerk van NWN is dit met een groot aantal verbindingen het geval.
Een oplossing voor het gebrek aan informatie met betrekking tot de huidige
kapitaalslasten is het waarderen van de activa - de verbindingen, onderstations en de grond tegen vervangingswaarde. Dit heeft als voordeel dat hiervoor gekeken kan worden naar de kosten
die nu gemaakt zouden moeten worden, wanneer het netwerk nu gebouwd zou worden. Bij
benchmarking (voor het vergelijken van verschillende bedrijven binnen de sector) en de
bepaling van veel verhoudingsgetallen, zoals de kosten van onderhoud van verbindingen in
verhouding tot de waarde van de verbinding, wordt ook de vervangingswaarde gebruikt.
De vervangingswaarde geeft aan wat het zou kosten om het gehele netwerk zoals dat er
nu ligt, op dit moment nieuw aan te leggen. Hiervoor wordt gekeken naar wat de benodigde
componenten voor en de aanleg van de stations en de verbindingen nu zullen kosten en wat de
kosten zullen zijn voor aanschaf of huur van de grond. Het prijsverschil tussen aanleg van het
netwerk destijds en nu is waarschijnlijk, na correctie voor inflatie, klein. Sommige componenten
zijn helemaal niet in prijs veranderd, maar hebben alleen een andere prijs/kwaliteitsverhouding
gekregen door de technologische vooruitgang: Het gebruik van andere en betere materialen en
productiemethoden. Sommige componenten zijn door deze vooruitgang zelfs in prijs gedaald. De
kosten van een nieuw netwerk zullen dus een goede maat zijn voor de kosten van het oude
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netwerk. Deze benadering levert echter weer een nieuw probleem op met betrekking tot de
operationele kosten en de netverliezen.
Operationele kosten

De operationele kosten van het huidige netwerk zijn bekend. Het huidige netwerk heeft
echter een bepaalde ouderdom. De operationele kosten van een geheel nieuw neer te leggen
netwerk zullen veel lager zijn, doordat er veel minder onderhoud gepleegd behoeft te worden en
er veel minder storingen zullen zijn. Er zijn hiervoor twee mogelijke oplossingen: De
operationele kosten worden gerelateerd aan een nieuw netwerk of de kapitaalslasten worden
aangepast aan de ouderdom van het huidige netwerk; Een ouderdom waarmee ook de huidige
operationele kosten overeenkomen. De eerste oplossing is niet mogelijk, daar niet eenvoudig
bepaald kan worden wat de operationele kosten van een nieuw netwerk zullen zijn. De kosten
voor het onderhoud zullen misschien wel te bepalen zijn, maar voor de kosten als gevolg van
storingen ligt dit anders. Gekozen is voor de tweede oplossing, die hieronder verder wordt
uitgewerkt.
Aangezien de operationele kosten in de boekhouding alleen uitgesplitst zijn naar alle 150
kV-verbindingen als geheel en alle 150 kV-stations als geheel, zal gerekend moeten worden met
de gemiddelde operationele kosten per veld in een 150 kV-station en per meter 150 kVverbinding. Omdat geen uitsplitsing naar specifieke verbindingen is gemaakt kan geen rekening
worden gehouden met het ouderdomafhankelijk zijn van de operationele kosten (vooral de
onderhoudskosten). Wanneer de operationele kosten van een bepaald jaar wel bekend zouden
zijn per netwerkcomponent of groep gelijksoortige netwerkcomponenten, zou het gevaarlijk zijn
met deze waarden te rekenen, vanwege de lage frequentie van onderhoud en storingen. Per
verbinding kunnen de kosten per jaar sterk variëren.
Hier wordt buiten beschouwing gelaten, dat een nieuw te bouwen netwerk met de
huidige componenten in aanschaf duurder, maar kwalitatief ook beter kan zijn, dan het netwerk
dat in werkelijkheid is aangelegd, waardoor de operationele kosten lager zullen zijn. Hier wordt
er van uitgegaan dat de kwaliteit en de prijzen van nieuwe componenten vergelijkbaar zijn met
de kwaliteit en de prijzen van de werkelijk in het verleden aangeschafte componenten. Verder
kan geen onderscheid worden gemaakt tussen kabels en lijnen, omdat de boekhouding
onvoldoende specifiek is. Kabels kunnen bijvoorbeeld storingsgevoeliger zijn dan lijnen, terwijl
lijnen duurder in onderhoud zijn. Ten slotte worden de operationele kosten niet gecorrigeerd
voor de eventuele ouderdom van de betreffende objecten (velden of verbindingen), omdat ten
eerste geen duidelijk verband bekend is tussen operationele kosten en ouderdom en elke
correctie dus arbitrair zou zijn. Ten tweede bestaan waarschijnlijk de meeste kosten uit periodiek
onderhoud, wat in beperkte mate ouderdomafhankelijk is, en zijn een klein deel van de kosten
een gevolg van storingen. Dit wordt versterkt doordat deze kosten tegenwoordig verhaald worden
op de mogelijke veroorzaker.
Verouderen activa

De gekozen oplossing is het 'verouderen' van het nieuw uitgelegde netwerk. Hiermee
komen de kapitaalslasten van het netwerk weer in verhouding tot de netverliezen en de
operationele kosten te staan. Net als de operationele kosten zijn de netverliezen gekoppeld aan
het huidige netwerk, aan de componenten met hun huidige ouderdom. Het ligt voor de hand dat
een verouderd netwerk door slijtage grotere verliezen veroorzaakt dan een nieuw aangelegd
netwerk bij dezelfde belasting. Omdat niet terug gerekend kan worden wat de verliezen voor een
nieuw netwerk zullen zijn, zal ook hierom het netwerk verouderd moeten worden. De
kapitaalslasten en de kosten van de verliezen zijn dan gebaseerd op hetzelfde netwerk. Met het
feit dat een nieuw netwerk, doordat het bestaat uit meer geavanceerde componenten, minder
verliezen veroorzaakt dan het huidige netwerk, wordt hier geen rekening gehouden.
Het makkelijkste zou zijn, het bepalen van een gemiddelde ouderdom van het netwerk
om vervolgens alle componenten met die ouderdom te verouderen: Het netwerk wordt over het
gevonden aantal jaren afgeschreven. Hieruit volgt een kunstmatige 'huidige' boekwaarde,
waarover in het 'huidige' boekjaar rente wordt betaald en waarop in het huidige boekjaar wordt
afgeschreven.
Het rekenen met een gemiddelde ouderdom heeft echter drie nadelen. Ten eerste kan dit
bij een grote spreiding van de ouderdom tot vreemde resultaten leiden. Wanneer er bijvoorbeeld
twee verbindingen zijn van 30 respectievelijk 20 jaar oud, dan zal de gemiddelde leeftijd 25 jaar
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zijn. Bij gebruikmaking van de gemiddelde ouderdom zullen zij beiden volledig worden
afgeschreven. In de werkelijkheid zal de verbinding van 30 jaar oud wel volledig afgeschreven
zijn, maar die van 20 jaar nog niet. Bij gemiddelde ouderdom zijn de lasten nihil, in de
werkelijkheid niet. Dit zou ondervangen kunnen worden door alle leeftijden hoger dan 25 op 25
te stellen.
Ten tweede wordt bij gebruik van een gemiddelde ouderdom geen onderscheid gemaakt
tussen verbindingen met verschillende ouderdom. In werkelijkheid zijn er verbindingen die
volledig zijn afgeschreven en verbindingen die dat niet zijn. Een afgeschreven verbinding kost
NWN, en dus ook de gebruikers, niets meer aan kapitaalslasten. Wanneer de werkelijke kosten
doorgerekend moeten worden, moet dit onderscheid wel gemaakt worden.
Ten derde wordt er bij het werken met een gemiddelde ouderdom van uitgaan dat de
operationele kosten lineair toenemen met het toenemen van de ouderdom van het netwerk en
dat de operationele kosten dus in verhouding gebracht kunnen worden met het netwerk door te
werken met een gemiddelde ouderdom. Het ligt echter zeer de vraag of dit verband wel lineair is.
Wanneer bijvoorbeeld goed aan preventief onderhoud wordt gedaan en er daardoor geen
storingen optreden, zullen de kosten voor onderhoud de eerste jaren constant zijn. Wanneer er
helemaal niet aan (preventief) onderhoud wordt gedaan, zullen de kosten de eerste jaren nihil
zijn, maar kunnen in de daaropvolgende jaren wel eens meer dan lineair gaan toenemen.
De oplossing is het achterhalen of afschatten van de ouderdom van elke verbinding en
elk veld in een onderstation en het te 'verouderen' met de bepaalde leeftijd. Daarmee wordt
uiteindelijk een netwerk gecreëerd dat (componentspecifiek) de juiste ouderdom heeft met de
daarbij behorende kapitaalslasten die vervolgens in verhouding staan tot de operationele kosten
en de kosten voor de verliezen.
Kosten grond

De kosten voor de grond worden afwijkend behandeld. De benodigde grond om
onderstations op te plaatsen is in het verleden gekocht voor een zogenaamde Historische Uitgave
Prijs (HUP). Dit is de waarde die de grond destijds vertegenwoordigde en waarvoor deze nog
steeds op de balans staat. Grond wordt in de boekhouding van ENW INWN niet geherwaardeerd.
De kosten die elk jaar voor deze grond gemaakt worden zijn rentelasten over de waarde van de
grond. Destijds is geld geleend om de grond aan te schaffen en over die lening wordt elk jaar
rente betaald. Aangezien de historische prijzen achterhaald en/of benaderd konden worden, kan
hiermee worden volstaan. Voor sommige stukken grond wordt nog elk jaar pacht (huur) betaald
en deze bedragen zijn ook bekend.
In werkelijkheid kan het zijn, dat geen rente meer wordt betaald, omdat er helemaal geen
lening meer is. De lening kan bijvoorbeeld met gemaakte winsten afgelost zijn. Wanneer echter
intern de kosten voor het netwerk worden bepaald, wordt gerekend met de HUP en een vast
rentepercentage dat weergeeft wat het lenen van het geld nu in de markt zou kosten. Deze
theoretische kosten worden door de DTe geaccepteerd als werkelijke kosten.
Wanneer de originele aankoopprijzen worden vergeleken met de waarde van de stukken
grond nu, wordt duidelijk dat deze ruim vertwintigvoudigd zijn over een tijdsspanne van tussen
de 20 en de 30 jaar. De (ook bekende) huidige aanschafprijzen geven aan wat de grond op dit
moment waard is en waarvoor NWN (of eigenlijk ENW, want die is de eigenaar) de grond op dit
moment zou kunnen verkopen. Opvallend hierbij is, dat bij herwaardering van deze grond
ENW INWN de gebruikers mogelijk meer kosten in rekening zou kunnen brengen, doordat de
berekende rente over de gestegen boekwaarde ook stijgt. Anderzijds zou ENW INWN mogelijk
een boekwinst maken door de waardestijging van de grond. Zolang ENW INWN haar grond niet
herwaardeerd is deze situatie niet het geval.
Algemeen

Het rentepercentage waarmee gerekend zal gaan worden, wordt op 8% gesteld. Dit
percentage varieert natuurlijk door de jaren heen mee met de rentestand op de financiële
markten, maar is een goede indicatie voor de huidige rentestand waarmee gerekend wordt. Als
basisjaar wordt 1998 genomen. Er wordt gesteld dat een installatie aan het einde van zijn
bouwjaar is gebouwd: Een installatie gebouwd in 1982 heeft eind 1983 dus een ouderdom van 1
jaar. Aan het einde van 1983 wordt de installatie dan ook voor het eerst afgeschreven en de rente
die in 1983 verschuldigd is, wordt berekend over de boekwaarde aan het begin van het jaar: De
aanschafprijs.
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De kosten voor vervanging van de installaties en verbindingen zijn benaderd met
kengetallen. Dit is gedaan om de berekeningen niet te omvangrijk te laten worden. Bovendien
kunnen de werkelijke kosten alleen boven water worden gekregen, wanneer ENW Infra verzocht
wordt een inschatting te maken van de kosten voor de bouw van een specifiek station of
verbinding. Zulk een officieuze offerte kost te veel tijd en is overbodig gedetailleerd. Met
kengetallen wordt de werkelijkheid goed benaderd. Bij eventuele grote afwijkingen in de
configuratie van de stations of de verbindingen kunnen de kengetallen gecorrigeerd worden. De
kengetallen zijn samengesteld uit informatie afkomstig van zowel de afdeling Nieuwbouw &
Renovatie van ENW Infra als de afdeling Netplanning & Beheer van NWN.
Alle methoden die hierboven de revue zijn gepasseerd hebben hun voor en nadelen.
Echter om voldoende cijfermateriaal te hebben voor de benodigde berekeningen moeten
benaderingen en verwaarlozingen worden toegepast. Omdat het bij deze studie vooral gaat om
het waarnemen van verschuivingen van kosten tussen de verschillende scenario's en
tariefstructuren, is het belangrijk dat de kapitaalslasten, operationele kosten en de kosten voor
verliezen in verhouding staan tot elkaar en dat ze qua orde grootte kloppen. Voor het doel van
deze studie is dit voldoende.

5.1.3

Bepaling Kapitaalslasten en operationele kosten stations
Bij bepaling van de kosten van onderstations zijn diverse zaken van belang: De grondprijs
(sterk beïnvloed door de ligging van het onderstation), het open of gesloten zijn van de
installatie, het aantal aanwezige velden, de aard van deze velden en de aard van het gebouw. Een
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schema van een mogelijke configuratie van een onderstation is weergegeven in Figuur 13. In
werkelijkheid bevindt alles zich drie maal in een station: Voor elke fase één maal. In sommige
stations is tussen de scheiders met de rail en de vermogensschakelaar ook nog een mogelijkheid
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moet ook nog steeds lukken als er storingen optreden en er binnen korte tijd grote
vermogensstromen door de schakelaars moeten worden onderbroken. De rails kunnen weer uit
meerdere delen bestaan, die verbonden worden door langskoppel- of langsscheidingsvelden.
Voor
de
langskoppelvelden
geldt
hetzelfde
als
voor
de
dwarskoppelvelden.
kunnen
geen
grote
vermogensstromen
onderbreken
of
Langsscheidingsvelden
spanningsverschillen, die grote vereffeningsstromen tot gevolg hebben, koppelen. In Figuur 13 is
verder nog een normaal veld weergegeven, dat met één of beide rails verbonden kan worden. Een
dergelijk veld kan verbonden zijn met binnenkomende of uitgaande verbindingen, met
transformatoren naar lagere netdelen of centrale's, of met gebruikers.
Binnen elk veld is ook nog apparatuur aangebracht om spanningen en stromen te
kunnen meten, om te kunnen schakelen, om delen van de installatie en de installatie als geheel
te beveiligen en om verschillende delen van de installatie te kunnen aarden wanneer deze delen
niet gebruikt worden of er onderhoud aan wordt gepleegd. Deze apparatuur is (op één aarding
na) verder niet in Figuur 13 aangegeven. Bij veel onderstations bevinden zich bijvoorbeeld ook
nog aardingen tussen de vermogensschakelaar en de scheiders. De kosten van deze apparatuur
zitten verwerkt in de kengetallen per veld, evenals de kosten van de aanleg, het testen en het in
bedrijf nemen.
De kengetallen voor de stations zijn de kosten per veld van een 150 kV-installatie en per
gebouw, behorende bij de installatie. Onder velden worden hier zowel dwarskoppelvelden als
gewone velden verstaan. Geprobeerd wordt alle delen van de installaties te benaderen met
dwarskoppel- en gewone velden. De prijs van een dergelijk veld in een gesloten installatie is
ongeveer Fl. 2,3 mln. en in een open installatie ongeveer Fl. 2,0 mln. De kosten van de
scheiding- en koppelvelden worden verdeeld over alle gebruikte velden. Deze kosten lullen dan
ook als eerste worden bepaald. De reservevelden zijn over het algemeen leeg. Dit wil zeggen dat er
op het terrein wel ruimte voor is gereserveerd en soms ook al op de rail, maar dat er nog geen
installatie is aangebracht en verder nog nauwelijks of geen kosten voor worden gemaakt.
Voor de gebouwen geldt dat de prijs erg afhankelijk is van hoe mooi ze gebouwd worden
en wat de gemeentelijke en provinciale eisen zijn die eraan gesteld worden. De kosten zijn
geschat op basis van redelijk recent gebouwde stations met een 'doorsnee gebouw'. Wat betreft
de prijs kan nog wel duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen gebouwen voor een gesloten
installatie en een bedieningsgebouw voor een open installatie. De kosten van het gebouw worden
ook naar rato verdeeld over alle in het station aanwezige velden. De onderhoudskosten van de
gebouwen en de terreinen zijn onderdeel van de exploitatiekosten en worden in verhouding
toegerekend naar de velden van het onderstation.
Aangezien de operationele kosten in de boekhouding alleen uitgesplitst zijn naar de 150
kV-verbindingen als geheel en de 150 kV-stations als geheel, zal gerekend moeten worden met de
gemiddelde operationele kosten per veld in een 150
kV-station en per kilometer 150 kV-verbinding.
De
operationele
kosten
voor
de
Operationele kosten
onderstations waren over 1998 in totaal Fl.
Voor de onderstations
Fl. 13.799.000,13.799.000,-. Om de operationele kosten per veld
Aantal velden 150 kV
158
te kunnen bepalen is het totale aantal velden van
Kosten per veld
Fl. 87.335,alle 150-kV onderstations nodig. Dit aantal is
Fl. 2.947.000,Voor de verbindingen
echter moeilijk te bepalen. Op het moment van
Km verbinding 150 kV
577,6
schrijven wordt een database ontwikkeld/gevuld,
Fl. 5.102,Kosten per km
waarin onder andere de onderstations worden
beschreven. Voor wat betreft de normale velden
Tabel 2: Operationele kosten per jaar
kloppen deze gegevens. Voor de koppel- en
scheidingsvelden klopt de database echter niet,
doordat deze velden waarschijnlijk anders zijn gedefinieerd. Door middel van tekeningen van de
onderstations zijn de aanwezige koppel- en scheidingsvelden benaderd met dwarskoppelvelden.
Het totale aantal velden op 150 kV-niveau, exclusief overwegend lege reservevelden, komt
hiermee op 158. Per veld komt dat op Fl. 87.335,- per jaar. Wanneer de operationele kosten van
de 150 kV-verbindingen per kilometer worden bepaald volgt een getal van Fl. 5.102,- per
kilometer.
De kosten voor de grond zijn de kosten voor de grond van het gehele station. Bij sommige
stations is dat voor het 150 kV, 50 kV en 10 kV-deel. De kosten voor de grond dienen dan nog
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verdeeld te worden over de verschillende spanningsniveaus om de kosten voor het 150 kV-deel
alleen te krijgen. Aan de hand van plattegronden is benaderd welk deel van het terrein voor de
150 kV-installatie is bedoeld.
Wanneer de totale kosten voor de, door de 'driehoek', gebruikte velden bekend zijn,
worden deze toegerekend naar de verbindingen. Kosten van koppel- en scheidingsvelden worden
naar rato toegerekend aan alle normale inkomende en uitgaande velden.
Diemen

Omschrijving veld
Aantal
De installatie van Diemen dateert van 1969.
Inkoop
vanuit
380
kV
4
Het is daarmee de oudste installatie van de stations
Verbindingen
150
kV-net
13
die binnen de 'driehoek' beschouwd zullen worden.
Productie-eenheden
2
Omdat op dit onderstation ook het vermogen uit het
Leeg
reserve
1
koppelnet binnenkomt (via het 3801150-kV
Totaal
20
koppelstation Diemen) is het zwaarder uitgevoerd
Benaderde dwarskoppelvelden
6
dan de andere stations. Hierdoor is het geschikt voor
de
een groter kortsluitvermogen en zijn
Tabel 3: Aanwezige velden 150 kVaanschafkosten van de velden 25% hoger (Fl. 2,5
station Diemen
mln.) dan bij de andere onderstations met een open
installatie.
De installatie van station Diemen bestaat in totaal uit 19 gewone velden, 1 leeg
reserveveld en bij benadering 6 dwarskoppelvelden (zie Tabel 3). In het station zijn namelijk drie
combinaties zoals in Figuur 14 aanwezig, waarvan twee zonder langsscheiders. Dit zijn in totaal
14 scheiders en 3 vermogensschakelaars. Zes dwarskoppelvelden vertegenwoordigen 12
scheiders en 6 vermogensschakelaars en minder
raillengte. In beginsel zijn er dus 25 velden om de
Kosten per veld
Fl.
kosten over te verdelen.
Operationele kosten
Destijds heeft de grond Fl. 534.642,- gekost.
87.335,Het gehele oppervlak is bestemd voor 150 kV. Bij een
Grond
1.711,rekenrente van 8% komt dit neer op Fl. 42.771,- per
0Afschrijvingen gebouw
,
jaar aan rentelasten. Dit komt per veld neer op Fl.
0,Rente gebouw
1.711,-. Een gevolg van de ouderdom - meer dan 25
Afschrijvingen veld zelf
0,jaar - is, dat de kapitaalslasten voor de installatie en
Rente veld zelf
0,het gebouw van het 150 kV-station Diemen nihil
Totaal
89.046,zijn.
Tabel 4: Kosten per veld in Diemen
Per gebruikt veld, zie Tabel 4, komen de
kosten op Fl. 89.046,- per jaar. Zes van de 25
velden zijn voor algemeen gebruik; Dit zijn de
Kosten per verbindingsveld
Fl.
koppel- en scheidingsvelden. De kosten van deze 6
Basiskosten per veld
89.046,velden worden vervolgens verdeeld over de overige
Doorberekenen koppel- en
28.120,19 velden. De kosten per jaar voor lijn- of
scheidingsvelden
kabelvelden komen vervolgens op Fl. 117.166,-. De
kosten van 2 van deze velden kunnen worden
Totaal
117.166,doorberekend naar de verbinding DiemenTabel 5: Kosten per verbindingsveld in
Hemweg, 2 naar de verbinding DiemenDiemen
Wijdewormer en 1 naar de verbinding DiemenOterleek.
Hemweg

De installatie van Hemweg dateert van 1973.
Vergeleken met alle andere 150 kV-onderstations
vertoont het één groot verschil: De velden van station
Hemweg hebben een andere lay-out. Waar in een
normaal veld een scheider is geplaatst, is station
Hemweg uitgevoerd met een scheider èn een
vermogensschakelaar. In totaal wordt dus een
vermogensschakelaar meer per veld gebruikt (zie
Figuur 15). Het voordeel hiervan is, dat er geen
koppelvelden nodig zijn. Nadeel is natuurlijk dat de
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50 kV-Transformatoren
Leeg reserve
Totaal

Aantal

7
2
6
1
16

Tabel 6: Aanwezige velden 150 kVstation Hemweg
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velden duurder zijn. Elk veld wordt daardoor ongeveer
Fl. 300.000,- duurder. Aanleg van een veld komt
daarmee op ongeveer Fl. 2,3 mln.
De installatie van station Hemweg bestaat in
totaal uit 15 gewone velden en 1 leeg reserveveld (zie
Tabel 6). De kosten kunnen dus over 15 velden
ogensschakelaar
verdeeld worden.
Doordat de grond tot het havengebied behoort,
kon deze destijds niet worden gekocht. Voor de grond is
I
aarding
een erfpachtovereenkomst afgesloten. Jaarlijks wordt
Fl. 55.000,- betaald. Ongeveer 75% van het oppervlak
uitgaande richting
wordt gebruikt voor 150 kV, de rest voor 50 kV. Dit
Figuur 15: Veldconfiguratie in
komt uiteindelijk per 150 kV-veld neer op Fl. 2.750,-.
onderstation Remweg
Wanneer nu een gebouw voor station Hemweg
gebouwd zou moeten worden, zou dat ongeveer Fl. 2,0
mln. kosten voor 150 kV alleen. Het gebouw is aan het
begin van 1998 over 24 jaar afgeschreven. Met een afschrijvingspercentage van 4%, oftewel Fl.
80.000,- per jaar, levert dit na 24 jaar een boekwaarde van Fl. 80.000,- op. Hierover wordt de
rente voor 1998 berekent. Met een rentepercentage van 8% geeft dit Fl. 6.400,-. Deze bedragen
worden ten slotte nog verdeeld over het aantal
velden (15). Dit levert Fl. 5.333,- respectievelijk
Fl. 427,- op voor 1998.
Kosten per verbindingsveld
Fl.
Wanneer deze berekening voor een veld
Operationele kosten
96.069,ter waarde van Fl. 2,3 mln. wordt uitgevoerd
Grond
2.750,levert dit Fl. 92.000,- voor de jaarlijkse
Afschrijvingen gebouw
5.333,afschrijvingen en Fl. 7.360,- voor de rente in 1998
Rente gebouw
427,op basis van een boekwaarde van FI. 92.000,Afschrijvingen veld zelf
92.000,begin 1998.
Rente veld zelf
7.360,Doordat zich
in
elk
veld
een
Totaal
203.939,vermogensschakelaar extra bevindt, worden de
Tabel 7: Kosten per verbindingsveld in
operationele kosten met 10% verhoogd naar Fl.
Remweg
96.069,- per veld. In totaal komen de kosten per
veld, zie Tabel 7, op Fl. 203.939,- per jaar. Er zijn
geen koppel- en scheidingsvelden, dus dit zijn
tevens de jaarlijkse kosten per verbindingsveld. De kosten van 2 verbindingsvelden kunnen
worden doorberekend naar de verbinding Diemen-Hemweg en 2 naar de verbinding HemwegVelsen.

···TIC~~;de~
Yt~'lm,

Velsen

Omschrijving veld
Aantal
Voor de installatie in Velsen geldt dat de ene
Verbindingen
150
kV-net
7
helft dateert van 1974 en de andere helft van 1980.
Productie-eenheden
3
Probleem is dat niet te bepalen is welke velden met
Levering belasting
7
welke ouderdom uiteindelijk bij een bepaald
50
kV-Transformatoren
5
verbindingsveld horen. Daarom wordt gerekend met
Reserve
1
een gemiddeld jaartal van 1977. In dit geval is dit
Totaal
23
acceptabel, omdat 1998 als basisjaar wordt genomen
Koppelen
scheidingsvelden
6
en geen van beide delen dus al volledig is
afgeschreven. Station Velsen is het enige station in
Tabel 8: Aanwezige velden 150 kVde 'driehoek' dat een gesloten installatie heeft.
station Velsen
De installatie van station Velsen bestaat in
totaal uit 22 gewone velden, 1 niet helemaal leeg
reserveveld en bij benadering 6 dwarskoppelvelden (zie Tabel 8). Dit is een benadering voor 2
dwarskoppelvelden, 2 langskoppelvelden en 4 langsscheidingsvelden. In beginsel zijn er dus 28
velden om de kosten over te verdelen. Voor het gemak wordt verondersteld dat het reserveveld
leeg is.
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De verschillende gebouwen van station Velsen staan met zakelijk recht van opstal op het
terrein van een industrieel complex. Dit is vanuit de historie zo gegroeid. Gevolg is, dat geen
kosten gemaakt worden voor de grond.
Wanneer nu een gebouw voor een dergelijke
Kosten per veld
Ft
gesloten installatie voor 150, 50 en 10 kV gebouwd
Operationele
kosten
87.335,zou moeten worden, zou dat Fl. 7,0 mln. kosten.
Grond
0,Onduidelijk is wat de ouderdom van de gebouwen is.
Afschrijvingen
gebouw
3.333,Daarom wordt ook hier uitgegaan van het
Rente gebouw
1.333,gemiddelde bouwjaar van 1977. Dit betekent dat het
Afschrijvingen veld zelf
92.000,gebouw aan het begin van 1998 over 20 jaar
Rente
veld
zelf
36.800,afgeschreven
zou
zijn.
Met
een
Totaal
220.801,afschrijvingspercentage van 4%, oftewel Fl.
280.000,- per jaar, levert dit na 20 jaar een
Tabel 9: Kosten per veld in Velsen
boekwaarde van Fl. 1,4 mln. op. Hierover wordt de
rente voor 1998 berekent. Met een rentepercentage
van 8% geeft dit Fl. 112.000,-. Deze bedragen
worden ten slotte nog verdeeld over het aantal velden (28) en gedeeld door 3 om het aandeel
voor 150 kVte krijgen. Dit levert Fl. 3.333,- respectievelijk Fl. 1.333,- op.
Wanneer dezelfde berekening voor één veld ter waarde van Fl. 2,3 mln. (gesloten
installatie) wordt uitgevoerd levert dat Fl. 92.000,- voor de jaarlijkse afschrijvingen en Fl.
36.800,- voor de rente in 1998 op basis van een
boekwaarde van FI. 460.000,- begin 1998. Deze
bedragen hoeven natuurlijk niet verdeeld te
Kosten per verbindingsveld
Ft
worden, omdat ze per veld gelden.
Basiskosten per veld
220.801,Per gebruikt veld, zie Tabel 9, komen de
Doorberekenen koppel- en
60.218,kosten op FI. 220.801,- per jaar. Dit is aanzienlijk
scheidingsvelden
hoger dan bij Diemen, omdat in Velsen de
Totaal
281.019,installaties en de gebouwen nog niet volledig
Tabel 10: Kosten per verbindingsveld in
afgeschreven zijn. Zoals gezegd zijn 6 van de 28
Velsen
velden voor algemeen gebruik: De koppel- en
scheidingsvelden. De kosten van deze 6 velden
worden vervolgens weer verdeeld over de overige 22
velden. De kosten per jaar voor lijn- of kabelvelden komen hiermee op Fl. 278.198,-. De kosten
van 2 van deze velden kunnen worden doorberekend naar de verbinding Oterleek-Velsen en 2
naar de verbinding Hemweg-Velsen.
Wijdewarmer

In Wijdewormer betreft het een relatief
eenvoudig station. Het 150 kV-station is gebouwd in
1990 en de installatie is open.
De installatie van station Wijdewormer
bestaat in totaal uit 7 gewone velden, 2 lege
reservevelden
en
bij
benadering
3
dwarskoppelvelden (zie Tabel 11). De installatie
bevat een combinatie van schakelvelden zoals in
Figuur 14 afgebeeld. Er zijn dus 10 velden om de
kosten over te verdelen.
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50 kV-Transformatoren
Leeg reserve
Totaal
Koppel- en scheidingsvelden

Aantal

4
3
2
9
3

Tabel 11: Aanwezige velden 150 kVstation Wijdewarmer
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In 1990 heeft de grond voor station Wijdewormer Fl. 450.930,- gekost. Het gehele
oppervlak is bestemd voor 150 kV. Bij een rekenrente van 8% komt dit neer op Fl. 36.074,- per
jaar aan rentelasten. Dit komt per veld neer op Fl. 4.509,-.
Een bij de open installatie behorend gebouw
kost ongeveer Fl. 2,0 mln. Begin 1998 is het gebouw
Kosten per veld
fl.
over 7 jaar afgeschreven. Met een jaarlijkse
Operationele kosten
87.335,afschrijving van Fl. 80.000,- per jaar, levert dit na 7
Grond
3.607
jaar een boekwaarde van Fl. 1,44 mln. op. Dit levert
Afschrijvingen gebouw
8.000,over 1998 Fl. 115.200,- aan rentelasten op. Deze
Rente gebouw
11.520,bedragen worden nog verdeeld over het aantal
velden (10). Dit levert Fl. 8.000,- respectievelijk Fl.
Afschrijvingen veld zelf
80.000,11.520,- op.
Rente veld zelf
115.200,Een veld in een open installatie kost Fl. 2,0
Totaal
305.662,mln. Dit levert op analoge wijze Fl. 80.000,- voor de
Tabel 12: Kosten per veld in
jaarlijkse afschrijvingen per veld en Fl. 115.200,Wijdewarmer
voor de rentelasten per veld in 1998 op basis van een
boekwaarde van Fl. 1,44 mln. begin 1998.
Duidelijke is de invloed van de lage leeftijd van de
Kosten per verbindingsveld
Ft
installatie op de hoogte van de rentelasten te zien.
Basiskosten per veld
305.662,Per gebruikt veld, zie Tabel 12, komen de
Doorberekenen koppel- en
130.998,kosten op Fl. 305.662,- per jaar. De kosten van 3
scheidingsvelden
van de 10 velden moeten weer verdeeld worden.
Ditmaal over de 7 overgebleven velden. De kosten
Totaal
436.660,per jaar voor lijn- of kabelvelden komen hiermee
Tabel 13: Kosten per verbindingsveld in
op Fl. 436.660,- (zie Tabel 13 ). De kosten van 2 van
Wijdewarmer
deze velden kunnen worden doorberekend naar de
verbinding Diemen-Wijdewormer en 2 naar de
verbinding Oterleek-Wijdewormer.
Omschrijving veld

Oterleek

Verbindingen 150 kV-net
50 kV-Transformatoren
Leeg reserve
Totaal
Koppel- en scheidingsvelden

Aantal

9
De installatie van station Oterleek ten slotte,
3
is weer enigszins afwijkend van de rest, doordat 1
4
rail uit twee deelrails bestaat. In werkelijkheid staan
16
er 3 rails parallel, waarvan de binnenste en de
3
buitenste verbonden zijn. Wat voor consequenties
dit voor de kosten van de velden en de operationele
Tabel 14: Aanwezige velden 150 kVkosten per veld heeft, is onduidelijk. Het station is
station Oterleek
waarschijnlijk gebouwd in 1972, maar in 1993 zijn
nieuwe vermogensschakelaars geplaatst. De precieze
ouderdom is moeilijk te achterhalen, maar doet er ook niet precies toe: De installatie is in elk
geval zo oud, dat hij volledig is afgeschreven. Er zal dus alleen gerekend worden met de kosten
veroorzaakt door vermogensschakelaars à Fl 300.000,-. Ook deze installatie is open.
De installatie van station Oterleek bestaat in totaal uit 12 gewone velden, 4 lege
reservevelden en bij benadering 3 dwarskoppelvelden (zie Tabel 14). Deze installatie bevat in
werkelijkheid 1 dwarskoppel- en 6 langsscheidingsvelden. Er zijn in totaal dus 15 velden om de
kosten over te verdelen.
In het verleden heeft de grond voor station
Oterleek slechts Fl. 89.825, - gekost. Het gehele
Kosten per veld
Ft
oppervlak is bestemd voor 150 kV. Bij een rekenrente
Operationele kosten
87.335,van 8% komt dit neer op Fl. 7.186,- per jaar aan
Grond
479,rentelasten. Dit komt per veld neer op Fl. 479,-. Het
Afschrijvingen gebouw
0,gebouw is al volledig afgeschreven.
Rente gebouw
0,Een vermogensschakelaar kost, zoals eerder
Afschrijvingen veld zelf
12.000,gezegd, Fl. 300.000 mln. Dit levert Fl. 12.000,- aan
Rente veld zelf
20.160,jaarlijkse afschrijvingen per veld op en na vier jaar
119.974,Totaal
afschrijven een boekwaarde van Fl. 252.000,- in
1998. Hieruit volgt Fl. 20.160,- voor de rentelasten
Tabel 15: Kosten per veld in Oterleek
per veld in 1998. Duidelijk is ook hier de invloed van
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de lage leeftijd van de installatie op de hoogte van
de rentelasten te zien.
Per gebruikt veld, zie Tabel 15, komen de
kosten op Fl. 119.974,- per jaar. De kosten van 3
van de 15 velden moeten weer verdeeld worden.
Ditmaal over de 12 overgebleven velden. De kosten
per jaar voor lijn- of kabelvelden komen hiermee
op Fl. 149.968,- (zie Tabel 16). De kosten van 1 van
deze velden kan worden doorberekend naar de
verbinding Diemen- Oterleek, 2 naar de
verbinding Oterleek-Wijdewormer en 2 naar de
verbinding Oterleek-Velsen.

5.1.4

Kosten per verbindingsveld
Basiskosten per veld
Doorberekenen koppel- en
scheidingsvelden
Totaal

Ft.
119.974,29.994,-

149.968,-

Tabel 16: Kosten per verbindingsveld in
Oterleek

Bepaling Kapitaalslasten en operationele kosten verbindingen
De berekening van de kosten voor de verbindingen zijn eenvoudiger dan die voor de
onderstations. De aanlegkosten worden op basis van de lengte en een kengetal voor de
aanlegkosten per lengte-eenheid bepaald. Op basis van deze kosten en de ouderdom worden de
kapitaalslasten berekend. Voor de grond waarboven of -in de verbindingen lopen, worden geen
kosten gemaakt. Er is een soort recht verkregen om boven bepaalde grond lijnen te mogen
hangen of in bepaalde grond kabels te mogen leggen. Wat betreft de operationele kosten wordt
met Fl. 5.102,- per km gerekend.
Er dient wat betreft aanlegkosten wel
onderscheid gemaakt te worden tussen kabels en
Soort verbinding
Ft. / km
lijnen. Bij kabels wordt verder nog onderscheid
1,25 mln.
Landelijke kabel
gemaakt tussen kabels in stedelijk gebied - Diemen
Stedelijke kabel
2,5 mln.
en Hemweg - en kabels in landelijk(er) gebied Lijn 150 kV
0,25 mln.
Velsen en het noorden van de provincie. Wat betreft
Lijn 380 kV
1,0 mln.
bovengrondse verbindingen is ook een kengetal voor
een verbinding van 380 kV in plaats van 150 kV
Tabel 17: Kengetallen verbindingen
nodig (zie Tabel 17).
Ten slotte zijn in alle verbindingen
opstijgpunten aanwezig. Dit zijn de overgangen van ondergrondse naar bovengrondse
verbindingen. Een opstijgpunt kost gemiddeld Fl. 1,0 mln. Dit is voor een dubbel circuit,
inclusief een stuk grond van 0,25 ha. en de installatie zelf. Omdat niet bekend is welk deel van de
kosten voor de grond is, kan de grond niet zo behandeld als bij de onderstations is gedaan.
Bovendien maken de kosten van de grond waarschijnlijk maar een klein deel van de totale kosten
van een opstijgpunt uit. Voor de operationele kosten van een dubbel circuit opstijgpunt worden
de operationele kosten van half onderstationveld genomen: Fl. 43.668,-.
Uiteindelijk worden bij de totale kosten van de verbindingen de kosten van de velden van
de onderstations waar de verbinding binnenkomt opgeteld. Dit wordt gedaan, zodat gerekend
kan worden met de kosten van een bepaalde verbinding. Er wordt gerekend met de totalen van
alle circuits van een bepaalde verbinding. Voor de verbinding Diemen-Oterleek is dit 1 circuit.
Voor alle andere verbindingen zijn dit 2 circuits.
Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen twee helften van elke verbinding. Per
verbinding is in het midden, zoals bij de rekenmethodiek van Bialek is toegelicht, een fictief
knooppunt toegevoegd, dat de verbinding in tweeën deelt. In dit knooppunt worden de verliezen
van en de opwek of afname van blindvermogen door de verbinding geconcentreerd. Vooral de
blindvermogensstromen kunnen per verbindingshelft sterk verschillen, waardoor het relevant is
onderscheid te maken. Per helft worden de vermogensaandelen van de netwerkgebruikers
bepaald en de kosten toegerekend. De kosten van de onderstations zullen bij de betreffende
verbindingshelften worden opgeteld. Van de verbinding Diemen-Hemweg bijvoorbeeld, zullen
de kosten aan de zijde van Diemen bestaan uit de helft van de verbindingskosten plus 2 maal
(omdat het een dubbel circuit is) de kosten van een veld in Diemen.
Per verbinding zullen dan ook de totale kosten van de verbinding zelf worden aangegeven
en de van de onderstations afkomstige kosten voor de twee helften. Bij de uiteindelijke
berekeningen worden per scenario per verbinding de kosten voor de verliezen bepaald. De kosten
worden voor dat scenario bij de kosten van de betreffende verbinding opgeteld, waarbij de
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verlieskosten half-om-half verdeeld worden over de twee verbindingshelften. Omdat het om een
relatief kleine kostenpost gaat, wordt niet geprobeerd deze kosten zo nauwkeurig mogelijk te
verdelen over de circuithelften. Over het algemeen zal hiermee een kleine fout worden gemaakt.
Diemen - Hemweg

De verbinding Diemen-Hemweg bevat 2 circuits en bestaat uit meerdere delen. Allereerst
een lang stuk 380 kV-lijn van Diemen naar een mast in Oostzaan. Van dit deel van de verbinding
zijn de masten al geschikt voor een 380 kV-verbinding. Op dit moment worden ze nog bedreven
op 150 kV. Vanuit Oostzaan gaat een 150 kV-lijn naar het opstijgpunt Coentunnel. Van daar
loopt een kabel naar station Hemweg. In Tabel 18 zijn de belangrijke gegevens van de

Kosten delen verbinding en opstijgpunten in FI.
Stedelijke kabel uit 1974 van 4,26 km
150 kV-lijn uit 1974 van 3,26 km
380 kV-lijn uit 1977 van 30,48 km
Dubbel opstijgpnt Coentunnel 1974
Totaal

Aanleg

Afschrijving

Boekwaarde

Rente

10.650.000,815.000,30.480.000,1.000.000,-

426.000,32.600,1.219.200,40.000,1.717.800,-

852.000,65.200,6.096.000,80.000,-

68.160,5.216,487.680,6.400,567.456,-

Tabel 18: Kosten verbinding Diemen-Hemweg

verbindingen nog eens weergegeven en worden de resultaten van de berekeningen getoond. De
objecten uit 1974 zijn 23 jaar afgeschreven en die uit 1977 zijn 20 jaar afgeschreven. Het gaat
hier om beide circuits samen.
Duidelijk is te zien dat het overgrote deel van
de kosten wordt veroorzaakt door de afschrijvingen
Kosten verbinding
FI.
van de objecten. In dit geval zijn de rentelasten
inclusief onderstation
relatief laag, doordat de objecten al bijna
Afschrijvingen verbinding 1.717.800,afgeschreven zijn.
Rente verbinding
567.456,In Tabel 19 worden de totale kosten voor de
Operationele kosten
237.544,verbinding Diemen-Hemweg bepaald. Dit is de som
Totaal
2.522.800,van de afschrijvingen en de rentelasten voor 1998 en
Kosten station Diemen
234.332,de operationele kosten voor 38 km verbinding van
Kosten station Hemweg
407.878,Fl. 193.876,- en een opstijgpunt à FI 43.668,- samen
Fl. 237.544,-. Hierbij komen vervolgens de eerder
Tabel 19: Totale kosten verbinding
Diemen-Hemweg inclusief
berekende kosten van de velden van de door de
onderstations
verbinding gebruikte onderstations (zie Tabel 5 en
Tabel 7) voor de respectieve verbindingshelften.
Deze laatste kosten zijn verdubbeld, omdat het om
een verbinding met een dubbel circuit gaat en er voor de verbinding per onderstation dus 2
velden worden gebruikt. Met de verkregen waarden zal gerekend gaan worden. Elke gebruiker
van het netwerk die gebruik maakt van deze verbinding veroorzaakt een deel van deze kosten.
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Hemweg - Velsen

De verbinding Hemweg-Velsen bevat ook 2 circuits en bestaat allereerst uit meerdere
stukken 150 kV-kabel tussen Velsen en het opstijgpunt Noorderweg en Hemweg en het
opstijgpunt Coentunnel, allemaal in 1973 aangelegd. Verder een weer een 380 kV-lijn uit 1974
van het opstijgpunt Noorderweg naar een mast in Oostzaan die op 150 kV wordt bedreven en ten
slotte vanuit Oostzaan weer een 150 kV-lijn naar het opstijgpunt Coentunnel. In Tabel 20 zijn de

Kosten delen verbinding en opstijgpunten in FI.
Landelijke kabel uit 1973 van 9,82 km
380 kV-lijn uit 1974 van 31,88 km
150 kV-lijn uit 1974 van 3,14 km
Stedelijke kabel uit 1973 van 4,46 km
2 Dubbele opstijgpunten uit 1974
Totaal

Aanleg

Afschrijving

Boekwaarde

Rente

12.275.000,31.880.000,785.000,11.150.000,2.000.000,-

491.000,1.275.200,31.400,446.000,80.000,2.323.600,-

491.000,2.550.400,62.800,446.000,160.000,-

39.280,204.032,5.024,35.680,12.800,296.816,-

Tabel 20: Kosten verbinding Hemweg-Velsen

belangrijke
gegevens
van
de
verbindingen
weergegeven en worden de resultaten van de
berekeningen getoond. De objecten uit 1974 zijn 23
jaar afgeschreven en die uit 1973 zijn 24 jaar
afgeschreven. Het gaat hier weer om beide circuits
samen.
In Tabel 21 worden de totale kosten voor de
verbinding Hemweg-Velsen bepaald. Dit is de som
van de afschrijvingen en de rentelasten voor 1998 en
de operationele kosten voor 49,3 km verbinding van
Fl. 251.529,- en twee opstijgpunten van samen Fl
87.335,- samen Fl. 338.864,-. Hierbij komen
vervolgens de eerder berekende kosten van de velden
van de door de verbinding gebruikte onderstations
(zie Tabel 7 en Tabel 10). Deze laatste kosten worden
weer verdubbeld, omdat het om een verbinding met
een dubbel circuit gaat.

Kosten verbinding
inclusief onderstation
Afschrijvingen verbinding
Rente verbinding
Operationele kosten
Totaal
Kosten station Velsen
Kosten station Hemweg

Ft.

2.323.600,296.816,338.864,2.959.280,562.038,407.878,-

Tabel 21: Totale kosten verbinding
Hemweg-Velsen inclusief
onderstations

Oterleek • Velsen

De verbinding Oterleek-Velsen bevat ook 2 circuits en bestaat uit een 150 kV-lijn van
Oterleek naar het opstijgpunt in Velsen, gedateerd 1962 en twee verschillende kabels van het
opstijgpunt in Velsen naar Velsen zelf. Eén kabel, en waarschijnlijk ook het bijbehorende
Kosten delen verbinding en opstijgpunten in Ft.
Landelijke kabel uit 1976 van 4,1 km
1 Opstijgpunten Velsen uit 1976
Totaal

Aanleg

Afschrijving

Boekwaarde

Rente

5.125.000,500.000,-

205.000,20.000,225.000,-

820.000,80.000,-

65.600,6.400,72.000,-

Tabel 22: Kosten verbinding Oterleek-Velsen

opstijgpunt, dateert van 1968 en is daarmee net als de 150 kV-verbinding afgeschreven. De
andere kabel en waarschijnlijk ook het opstijgpunt zijn in 1976 aangelegd. Deze laatsten dienen
21 jaar afgeschreven te worden. In Tabel 22 is het resultaat weergegeven.
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In Tabel 23 worden de totale kosten voor de
verbinding Oterleek-Velsen bepaald. Dit is weer de
som van de afschrijvingen en de rentelasten voor
1998 en de operationele kosten voor in totaal 51,08
km verbinding (inclusief de afgeschreven delen) van
Fl. 260.610,- en een opstijgpunt (waarvan de helft is
afgeschreven) van Fl 43.668,- samen Fl. 304.278,-.
Hierbij komen vervolgens de eerder berekende
kosten van de velden van de door de verbinding
gebruikte onderstations (zie Tabel 10 en Tabel 16).
Deze zijn weer verdubbeld.

Kosten verbinding
inclusief onderstation

Fl.

Afschrijvingen verbinding
Rente verbinding
Operationele kosten
Totaal
Kosten station Velsen
Kosten station Oterleek

225.000,72.000,304.278,601.278,562.038,299.936,-

Tabel 23: Totale kosten verbinding
Oterleek-Velsen inclusief
onderstations

Diemen - oterleek

De verbinding Diemen-Oterleek is de enige
verbinding die maar uit 1 circuit bestaat. Dit circuit bestaat uit meerdere delen kabel en
hoogspanningslijn en twee opstijgpunten voor 1 circuit in Blauwe Hoofd en Diemen. De meeste
delen dateren van 1969 en 1972 en zijn derhalve volledig afgeschreven. Slechts een klein stuk

Kosten delen verbinding en opstijgpunten in Ft

Stedelijke kabel uit 1979 van 0,71 km
Totaal

Aanleg

Afschrijving

Boekwaarde

Rente

1.775.000,-

71.000,71.000,-

497.000,-

39.760,39.760,-

Tabel 24: Kosten verbinding Diemen-Oterleek

kabel tussen Zeeburg en Blauwe Hoofd dateert van
Kosten verbinding
Ft
1979 en moet derhalve nog over 7 jaar worden
inclusief onderstation
afgeschreven. In Tabel 22 is de berekening voor deze
Afschrijvingen verbinding
71.000,kabel weergegeven.
Rente verbinding
39.760,In Tabel 23 worden de totale kosten voor de
Operationele kosten
verbinding Diemen-Oterleek bepaald: De som van
235.401,de afschrijvingen en de rentelasten voor 1998 en de
Totaal
346.161,operationele kosten voor in totaal 37,58 km
Kosten station Diemen
117.166,verbinding (weer inclusief de afgeschreven delen)
Kosten station Oterleek
149.968,van Fl. 191.733,- en in totaal één opstijgpunt van Fl
Tabel 25: Totale kosten verbinding
43.668,- samen Fl. 235.401,-. Hierbij komen
Diemen-Oterleek inclusief
vervolgens de eerder berekende kosten van de velden
onderstations
van de door de verbinding gebruikte onderstations
(zie ook Tabel 5 en Tabel 16). De kosten voor de
onderstations worden dit maal niet verdubbeld,
omdat het om een verbinding met een enkel circuit gaat en er voor de verbinding per
onderstation dus maar 1 veld wordt gebruikt.
oterleek - Wijdewormer

De verbinding Oterleek-Wijdewormer
bestaat enkel uit een hoogspanningslijn met 2
circuits, aangelegd in 1969. Deze verbinding is in
1998 volledig afgeschreven en er worden geen
rentelasten meer voor gerekend. De operationele
kosten zijn voor de verbinding van 30,55 km Fl.
155.866,-. Er zijn geen opstijgpunten.
In Tabel 26 worden de totale kosten voor de
verbinding Oterleek-Wijdewormer weergegeven.
Dit komt neer op enkel de operationele kosten en
de kosten van de door de verbinding gebruikte
onderstations (zie Tabel 13 en Tabel 16). Ook hier
worden weer 2 velden per onderstation gebruikt.
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Kosten verbinding
inclusief onderstation

Afschrijvingen verbinding
Rente verbinding
Operationele kosten
Totaal
Kosten station Wijdewormer
Kosten station Oterleek

Ft
0,0,155.866,155.866,873.320,299.936,-

Tabel 26: Totale kosten verbinding
Oterleek-Wijdewormer inclusief
onderstations
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Diemen - Wijdewormer

Kosten verbinding
Fl.
inclusief onderstation
De
verbinding
Diemen-Wijdewormer
Afschrijvingen verbinding
0,bestaat uit meerdere stukken kabel en meerdere
Rente verbinding
0,en
dubbele
stukken
hoogspanningslijn
Operationele kosten
opstijgpunten in Diemen en Blauwe Hoofd. Alle
314.068,delen dateren echter van 1967 tot 1969 en zijn
Totaal
314.068,daarmee volledig afgeschreven. Het gaat hier wel
Kosten station Wijdewormer 873.320,weer om een dubbel circuit. De operationele kosten
Kosten station Diemen
234.332,zijn voor de verbinding van 44,44 km Fl. 226. 733,Tabel 27: Totale kosten verbinding
en voor de opstijgpunten FI 87.335,- samen Fl.
Diemen-Wijdewormer inclusief
314.068,-.
onderstations
In Tabel 27 worden de totale kosten voor de
verbinding Diemen-Wij dewormer weergegeven.
Net als bij de voorgaande verbinding komt dat neer
op enkel de kosten van de door de verbinding gebruikte onderstations (zie Tabel 5 en Tabel 13).
Ook hier worden weer 2 velden per onderstation gebruikt.
Velsen - Wijdewormer

De verbinding Velsen-Wijdewormer bestaat nog niet, maar wordt bij een van de
scenario's aan het netwerk toegevoegd, omdat het een reële optie voor de toekomst is. Het gaat
hier om een enkele driefasen-kabel of drie kabels van 1 fase met een transportvermogen van 500
Kosten delen verbinding en opstijgpunten in Fl.
Landelijke kabel uit 1997 van 25,0 km
Totaal

Aanleg

Afschrijving

Boekwaarde

Rente

31.250.000,-

1.250.000,1.250.000,-

31.250.000,-

2.500.000,2.500.000,-

Tabel 28: Kosten verbinding Velsen-Wijdewormer

MVA; Een enkel circuit dus. Wanneer de kabel na 1998 aan het netwerk zou worden toegevoegd,
zouden alle rentelasten van alle verbindingen en onderstations herberekend moeten worden,
omdat dan alle objecten nog een jaar verouderd zouden moeten worden. Daarom wordt gedaan
alsof de kabel bij het betreffende scenario in 1997 is aangelegd en eind 1997 gereed is. In 1998
wordt de kabel dan voor het eerst afgeschreven en worden de rentelasten bepaald over de
boekwaarde, die dan nog gelijk is aan de kosten van aanleg, omdat er nog niet is afgeschreven.
Gevolg hiervan is, dat de rentelasten erg hoog zijn. Dit is te zien in Tabel 28.
De kabel moet in Velsen en Wijdewormer natuurlijk ook op de onderstations worden
aangesloten. Omdat het om 1 circuit gaat, is per station maar 1 veld nodig. In zowel Velsen als
Wijdewormer is nog een reserveveld aanwezig. Bij de bepaling van de kosten per verbindingsveld
zijn deze velden niet meegenomen, omdat ze geacht werden leeg te zijn en dus geen kosten te
veroorzaken. Wanneer in de betreffende stations een reserveveld in een verbindingsveld
verandert moet dus een deel van de berekeningen over gedaan worden om de kosten van de
koppel- en scheidingsvelden opnieuw te verdelen over een veld meer. Verder moeten de
kapitaalslasten en operationele kosten van de nieuwe velden bepaald worden. Met het feit dat de
benodigde velden mogelijk zwaarder zijn en daardoor in hoger kunnen zijn dan de andere velden,
wordt hier geen rekening gehouden.
Van de berekeningen voor de velden in de onderstations kloppen alleen de operationele
kosten per veld nog. De andere kosten: De kosten voor de grond, de afschrijvingen van het
gebouwen de rente van het gebouw moeten verdeeld worden over een veld meer. Hetzelfde geld
voor de kosten van de koppel- en scheidingsvelden die ook over een veld meer verdeeld moeten
worden.

- 45-

Gehanteerde kosten en tariefstructuren

Evaluatie tariefstructuren elektriciteitstransport

Voor
beide
onderstations
is
er
oorspronkelijk van uitgegaan dat de velden leeg
zijn en dus geen kosten veroorzaken. De kosten
voor het toevoegen van de installatie voor het extra
veld worden gelijk gesteld aan de kosten aan de
andere velden. Een veld in Velsen kost dan Fl. 2,3
mln (gesloten installatie) en in Wijdewarmer Fl.
2,0 mln. De operationele kosten zijn hetzelfde als
bij de andere velden.
De afschrijvingen voor de velden zijn Fl.
92.000,- respectievelijk Fl. 80.000,- en de
rentelasten het eerste jaar Fl. 184.000,- en Fl.
160.000,voor
Velsen
respectievelijk
Wijdewarmer. De afschrijvingen en rente op het
gebouw waren nog niet aan de reservevelden
toegerekend en veranderen dus per veld. Dit geldt
ook voor de kosten voor de grond (alleen voor
Wijdewarmer). Deze kosten moeten nu over één
veld meer verdeeld worden. In Velsen wordt dat 29
in plaats van 28 velden en in Wijdewarmer 11 in
plaats van 10. De kosten voor de ander velden in de

Kosten nieuw verbindingsveld
Basiskosten per veld
Doorberekenen koppel- en
scheidingsvelden
Totaal

Fl.

Kosten per nieuw veld
Operationele kosten
Grond
Afschrijvingen gebouw
Rente gebouw
Afschrijvingen veld zelf
Rente veld zelf
Totaal

Tabel 29: Kosten nieuw veld in Velsen
Kosten per oud veld
Operationele kosten
Grond
Afschrijvingen gebouw
Rente gebouw
Afschrijvingen veld zelf
Rente veld zelf
Totaal

425.398,-

Tabel 30: Kosten nieuw verbindingsveld in
Velsen

Fl.
87.335,0,3.218,1.287,92.000,36.800,220.640,-

Tabel 31: Kosten oud veld in Velsen

Kosten oud verbindingsveld
Basiskosten per veld
Doorberekenen koppel- en
scheidingsvelden
Totaal

367.840,57.558,-

Fl.

87.335,0,3.218,1.287,92.000,184.000,367.840,-

FI.
220.640,57.558,278.198,-

Tabel 32: Kosten oude verbindingsvelden
in Velsen

betreffende onderstations zullen dus iets dalen. In
Tabel 29 en Tabel 31 zijn de totale kosten voor het
nieuwe en de oude velden in Velsen bepaald. De
nieuwe kosten van de verbindingsvelden in Velsen
ten slotte zijn te zien in Tabel 30 en Tabel 32. De
(oude)
koppelen
kosten
van
de
verbindingsvelden worden hier over een veld meer
verdeeld.
Dezelfde procedure wordt voor de velden in
Wijdewarmer gevolgd. De kosten voor alle velden
zullen iets dalen, omdat ze weer over een veld meer
worden verdeeld: 11 in plaats van 10. De resultaten
zijn de zien in Tabel 33 en Tabel 34.

Kosten per nieuw veld
Operationele kosten
Grond
Afschrijvingen gebouw
Rente gebouw
Afschrijvingen veld zelf
Rente veld zelf
Totaal

Fl.

87.335,3.279,7.273,10.473,80.000,160.000,348.360,-

Tabel 33: Kosten nieuw veld in
Wijdewarmer

Kosten per oud veld
Operationele kosten
Grond
Afschrijvingen gebouw
Rente gebouw
Afschrijvingen veld zelf
Rente veld zelf
Totaal

Fl.
87.335,3.279,7.273,10.473,80.000,115.200,303.560,-

Tabel 34: Kosten per oud veld in
Wijdewarmer
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In Tabel 35 en Tabel 36 worden ten slotte de kosten van de 3 koppel- en scheidingsvelden
opnieuw doorberekend. Nu worden ze verdeeld over 8 overgebleven velden in plaats van 7.
Gerekend wordt weer met de kosten van een oud koppel- of scheidingsveld.
Kosten nieuw verbindingsveld

Basiskosten per veld
Doorberekenen koppel- en
scheidingsvelden
Totaal

Fl.

Kosten oud verbindingsveld

Basiskosten per veld
Doorberekenen koppel- en
scheidingsvelden
Totaal

348.360,113.835,462.195,-

Tabel 35: Kosten nieuw verbindingsveld in
Wijdewormer

Fl.
303.560,113.835,-

417.395,-

Tabel 36: Kosten oud verbindingsveld in
Wijdewormer

Het nieuwe verbindingsveld in station
Wijdewormer kost in 1998 duidelijk meer dan een
Kosten verbinding
Fl.
oorspronkelijk verbindingsveld. Dit komt omdat
inclusief onderstation
deze velden onderling 7 jaar in leeftijd verschillen.
Afschrijvingen verbinding
1.250.000,Het verschil dat daardoor in de rentelasten (over
Rente verbinding
2.500.000,een toegenomen boekwaarde in 1998) ontstaat,
Operationele kosten
127.550,wordt tenietgedaan door de iets lagere kosten van
Totaal
3.877.550,het nieuwe veld. Doordat een oorspronkelijk veld
Kosten station Wijdewormer 462.195,in Velsen gemiddeld uit 1977 stamt, een
Kosten station Velsen
425.398,leeftijdsverschil van 20 jaar, is het nieuwe veld daar
zo'n Fll00.000,- duurder.
Tabel 37: Totale kosten verbinding
Velsen-Wijdewormer inclusief
Het eindresultaat is de totale kosten van de
onderstations
nieuwe verbindingsvelden. Deze kunnen worden
toegerekend aan de verbinding. Dit gebeurt ten
slotte in Tabel 37. Hieraan worden ook nog de
operationele kosten van de nieuwe verbinding van 25,0 km toegevoegd: Fl. 127.550,-. Alles
geldt voor een verbinding met een enkel circuit. Ook de totale kosten van alle ander
verbindingen naar en van Velsen en Wijdewormer moeten herberekend worden door de
gewijzigde kosten per verbindingsveld. Dit wordt hier niet verder uitgewerkt, maar dit wordt wel
in de berekeningen gedaan.
Met de hierboven gevonden resultaten zal geprobeerd worden de kosten die in het
netwerk optreden toe te gaan rekenen. Geprobeerd is de werkelijkheid zo goed als mogelijk,
binnen gestelde voorwaarden, te benaderen. Hierbij is het onvermijdelijk dat benaderingen en
vereenvoudigingen ten opzichte van de werkelijkheid worden toegepast, teneinde de omvang van
het probleem beperkt te houden.
Wat bij bovenstaande berekeningen duidelijk wordt, is dat de keuze van de hoogte van de
rekenrente en de afschrijvingstermijn grote invloed kan hebben op de hoogte van de tarieven en
daarmee indirect op het gedrag van de gebruikers van het netwerk en de ontwikkeling ervan.

5.1.5

Bepaling kosten verliezen
De kosten voor de verliezen bestaan uit brandstofkosten en een vergoeding voor een
vermogenscomponent. Met de vergoeding voor de vermogenscomponent worden de kosten
bedoeld die gemaakt worden voor de importcapaciteit die nodig is om de verliesvermogens te
importeren. De som hiervan wordt over het algemeen op 9 cent per kWh gesteld. De totale
hoeveelheid energie die in het huidige netwerk op het gehele 150 kV-niveau als gevolg van de
netverliezen per jaar wordt verloren, wordt geschat op 46.345 MWh. Met een prijs van 9 cent per
kWh, zijn de totale geschatte verlies kosten Fl. 4,17 mln. per jaar voor het gehele 150 kV-niveau.
Daarmee zijn deze kosten significant groot vergeleken met de overige kosten die gemaakt worden
voor het transporteren van elektriciteit en moeten ze dus in de berekeningen meegenomen
worden.
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Gekozen is voor het toepassen van
twee uitersten wat betreft mogelijke
Bij
de
eerste
tariefstructuren.
Hooglast
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tariefstructuur worden alle kosten op 'een
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/
grote hoop gegooid' om vervolgens op
basis van het afgenomen vermogen te
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Bij
de tweede
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tariefstructuur wordt getracht de kosten
zo goed als mogelijk toe te rekenen naar
de gebruikers van het netwerk. De eerste
o
7
24
is een tariefstructuur zoals deze ingevoerd
~ Uur
zal gaan worden en de tweede een
Figuur 16: Benadering dagbelastingskromme
tariefstructuur die mogelijk is geworden
door gebruik te maken van de
rekenmethodiek van Bialek.
Om de berekeningen uit te kunnen voeren, moet de dagbelastingskromme worden
benaderd. Dit kan gedaan worden door middel van de netsituaties in hooglast en in laaglast; De
twee situaties van het netwerk die zijn doorgerekend. Hierdoor ontstaat een blokvorm. In Figuur
19 op pagina 57 is een voorbeeld van een dagbelastingskromme afgebeeld. In Figuur 16 is te zien
hoe deze benaderd kan worden door ongeveer 30% laaglast en 70% hooglast. Hierbij is geen
rekening gehouden met seizoenen en dergelijke. Deze benadering is onder andere nodig om de
verliezen toe te rekenen bij de reken methodiek van Bialek. Per tariefstructuur zal worden
aangegeven hoe, door middel van onder andere deze benadering, uitgaande van de jaarlijkse
kosten, de benodigde gegevens voor de tariefberekeningen zullen worden verkregen.
Beide tariefstructuren zijn vormen van een integrale kostenmethode. Aan de
opbrengstvereiste zal derhalve per definitie worden voldaan. De totale omvang van de
doorberekende kosten zal dus gelijk zijn. Dit maakt de resultaten van de twee methoden goed
onderling vergelijkbaar.

t

5.2.1

Tariefstructuur op basis van Bialek
Nu de rekenmethodiek van Bialek is uitgelegd ligt de tariefstructuur, of eigenlijk
toerekeningsmethode, waarbij Bialek wordt toegepast voor de hand. Deze zal hieronder verder
worden uitgewerkt. De tariefstructuur gebaseerd op Bialek is een voorbeeld van een point-topoint service. Een aantal bezwaren genoemd in Transportdiensten met betrekking tot point-topoint services - welke weg legt het vermogen van een gebruiker af en hoe worden de verliezen
toegerekend - worden door gebruik te maken van de reken methodiek van Bialek mogelijk
weggenomen.
Uitgangspunten en doelstellingen

Het belangrijkste uitgangspunt voor deze tariefstructuur is: Iedereen betaald voor wat hij
gebruikt. Dit is het kostenveroorzakingsprincipe. Dit is ook de reden dat een tariefstructuur op
basis van de rekenmethodiek van Bialek beter een verrekeningsmethodiek dan een
tariefstructuur kan worden genoemd.
Een tweede uitgangspunt is gebaseerd op het feit, dat de capaciteit van een verbinding
beperkt is. Blindvermogen zowel als werkzaam vermogen leggen beslag op die capaciteit. Het
consequent hanteren van het kostenveroorzakingsprincipe houdt dan in dat het capaciteitsbeslag als gevolg van het werkzame zowel als het blindvermogen verrekend moet worden.
Door middel van toepassing van de rekenmethodiek van Bialek is het mogelijk bronnen
zowel als belastingen een deel van de kosten toe te rekenen. Hiervoor dient vooraf bepaald te
worden welk deel van de totale kosten verdeeld zal worden over de bronnen en welk deel van de
totale kosten verdeeld zal worden over de belastingen. Alhoewel deze mogelijkheid voor een groot
deel in de MATLAB-berekeningen en de Excel-macro's is ingebouwd, zal deze functionaliteit niet
gebruikt worden. In de postzegelstructuur die waarschijnlijk ingevoerd zal gaan worden is wel de
mogelijkheid open gelaten in de toekomst een deel van de transportkosten ook aan opwekkers
toe te gaan rekenen, maar het betreffende percentage is uiteindelijk op nul gesteld. Om de
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verschillende tariefstructuren vergelijkbaar te houden is besloten om ook bij toepassing van de
rekenmethodiek van Bialek dit percentage ook op nul te stellen.
Zoals in de vorige paragraaf is uitgelegd, zijn de kosten per verbindingshelft bepaald en
kunnen dus ook worden toegerekend per verbindingshelft. De vermogensstromen, en dan vooral
de blindvermogensstromen, kunnen per verbindingshelft sterk verschillen door het opwekken of
consumeren van mogelijk grote hoeveelheden blindvermogen door de verbinding zelf. De
rekenmethodiek van Bialek houdt hier rekening mee.
Structuur en toepassing

Om de berekeningen voor deze tariefstructuur uit te kunnen voeren moeten een aantal
stappen doorlopen worden. Deze stappen worden voor zowel de situatie in hoog- als in laaglast
afzonderlijk doorlopen. Allereerst moeten per verbinding de kosten van de verliezen bepaald
worden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het netwerk zich 30% van de tijd in de situatie van
laaglast en 70% van de tijd in de situatie van hooglast bevindt. De bepaalde verliezen worden
door tweeën gedeeld en aan beide verbindingshelften toegerekend. De kosten van de
verbindingshelften (inclusief de kosten van de onderstations) worden voor 30% aan het
laaglastscenario en voor 70% aan het hooglast scenario toegekend en opgeteld bij de
verlieskosten.
Per verbindingshelft zijn nu de totale kosten bekend. Deze kosten worden eerst verdeeld
over het belaste en het onbelaste deel van de verbinding. Hiervoor wordt gekeken naar de
complexe vermogensstroom. Een verbinding van 200 MVA waar 120 MVA van belast wordt,
wordt dus voor 60% gebruikt. Van de kosten zal dan ook 60% verder worden toegerekend. De
overige 40% kan niet direct worden toegerekend en zal via een postzegeltarief (zoals dat bij de
andere tariefstructuur wordt beschreven) worden toegerekend. Dit vrije deel kan worden
beschouwd als bedoeld voor de betrouwbaarheid. Aangezien in dit geval gesproken wordt over
een ringvormig netwerk, zullen alle knooppunten bij benadering evenveel profiteren van deze
betrouwbaarheid.
De kosten voor het belaste deel van de verbinding worden vervolgens verdeeld over het
werkzame en het blindvermogensdeel. In eerste instantie lijkt het alsof gewoon gerekend kan
worden met complex vermogen. Dit kan echter om twee redenen niet. Ten eerste omdat deze
voor elke bron of belasting die een bepaalde verbinding belast een andere cos q> hebben en dus
niet zomaar opgeteld mogen worden. Ten tweede kan een knooppunt een bronknooppunt zijn
voor werkzaam vermogen en een belastingsknooppunt voor blindvermogen, waardoor de
berekeningen erg moeilijk worden.
Een oplossing is de kosten van de verbinding eerst te verdelen over de werkzame
vermogenscomponent en de blindvermogenscomponent. Per component kunnen vervolgens de
kosten aan de bronnen en de belastingen toegerekend worden. Hiertoe zal een bepaalde
verdeelsleutel gehanteerd moeten worden. Een maatstaf voor de verdeling is de cos q>. Dit is
echter niet genoeg, omdat de absolute waarden van het werkzame- en blindvermogen (over het
algemeen) samen groter zijn dan het complexe vermogen; Het zijn namelijk vectoren. Anders
gezegd, de cos q> is geen lineaire functie en kan dus niet eenvoudig genormeerd worden. De
kosten die aan het blindvermogens- en aan het werkzame vermogensdeel worden toegerekend
moeten opgeteld echter wel de totale kosten voor het betreffende verbindingsdeel zijn. Er zal dus
een ander soort normering plaats moeten vinden. Als oplossing voor dit probleem wordt in de
literatuur (waaronder die van Bialek [9]) over het algemeen de volgende formule gebruikt:

Kg.
I-i

= K.g . P;:j + K~ Qi~j = Kg,P + Kg,~
I-i

S2.
/-)

I-j

S2.

,-)

I-i

(8)

1-)

De totale kosten die worden toegerekend aan het gebruikte (superscript g) deel van de
verbinding tussen de knooppunten i en j worden op deze wijze verdeeld over het blind- en het
werkzame vermogen. De factoren/breuken waarmee dit gebeurt zijn ook gelijk aan cos 2 q> en sin2 q>
en samen dus netjes 1. De kosten per vermogenssoort worden vervolgens toegerekend naar de
belastingen die deze vermogensstromen in de betreffende verbinding veroorzaken.
Per verbindingshelft zijn nu de kosten voor het werkzame- en het blindvermogensdeel
bekend. Deze worden vervolgens naar rato van het aandeel van elk knooppunt in de betreffende
werkzame en blindvermogensstromen verdeeld. Deze kosten kunnen vervolgens weer
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gesommeerd worden, zodat de kosten van elk verbindingsdeel zijn toegerekend naar de
knooppunten. Kosten die zijn toegerekend aan verliesknooppunten worden met de hand, naar
hun aandeel in de veroorzaakte verliezen, aan gewone knooppunten toegerekend. Tenslotte
kunnen bij deze direct toegerekende kosten de kosten van het postzegeldeel worden opgeteld.
Wanneer de kosten per knooppunt voor de situatie in hoog- en in laaglast afzonderlijk
bekend zijn worden ze per knooppunt opgeteld en resulteren de totale kosten per knooppunt.
De verliezen ontstaan in elke verbinding worden doorberekend naar rato van gebruik van
de verbinding. Deze kosten worden dus wel 100% direct doorberekend en niet gedeeltelijk via
een postzegeltarief. De verliezen zijn het variabele deel van de kosten. De kosten van de
verbindingen en de onderstations zijn de vaste kosten.
Het onbenutte deel van elke verbinding is een soort betrouwbaarheidsdeel. Het kan
daardoor moeilijk doorberekend worden. Daarvoor zou een maat voor het genieten van
betrouwbaarheid bepaald moeten kunnen worden. Het ongebruikte deel van een verbinding zou
naar rato van het gebruikte deel kunnen worden doorberekend. Dit levert echter vreemde
situaties op: Als een verbinding voor slechts 10% belast is door 1 gebruiker, zou hij voor gebruik
van de gehele verbinding moeten betalen. Aangezien de 'driehoek' wordt beschouwd, heeft een
onbenut deel van een willekeurige verbinding een positief effect op de betrouwbaarheid van alle
gebruikers. Daarom is besloten het door te rekenen via een postzegeltarief.
De tariefdrager voor deze tariefstructuur is niet eenvoudig aan te duiden. Een deel van de
kosten wordt doorgerekend op basis van werkzaam vermogen (MW) en blindvermogen (MVAr).
Voor het postzegeldeel is de MW max de tariefdrager.
Voor het postzegeldeel had in plaats van de kWmax als tariefdrager ook de kVA max of
kVAgemiddeld kunnen worden gehanteerd, omdat deze beter de belasting van het netwerk door een
bepaald knooppunt weergeven dan de kWmax' Hiervoor is echter niet gekozen, omdat dan niet
meer het effect van alleen het toepassing van de rekenmethodiek van Bialek kan worden
bestudeerd. Het beeld zou worden vertroebeld door het combineren van deze tariefstructuur met
een afwijkende postzegelstructuur.
Opmerkingen

Een duidelijk nadeel van deze tariefstructuur is, dat deze minder inzichtelijk is voor de
gebruikers van het netwerk dan een postzegelstructuur. Gebruikers kunnen zelf niet goed
inschatten wat hun kosten zullen zijn. Verder kan de hoogte van de tarieven
veranderlijk/beweeglijk zijn. Niet alleen een wijziging in het belastingspatroon van een klant zelf
heeft invloed op de hoogte van zijn tarieven, maar ook veranderingen in de belastingspatronen
van de andere gebruikers van het netwerk. Dit kan deels opgelost worden door naar
tijdgemiddelden of langere perioden te kijken. Tenslotte is toepassing van deze tariefstructuur
relatief bewerkelijk en is er veel data vereist om de berekeningen te kunnen uitvoeren.

5.2.2

Tariefstructuur per 1-1-2000
Min of meer de tegenpool van de tariefstructuur waarbij de rekenmethodiek van Bialek
wordt toegepast is een postzegelstructuur. Een postzegelstructuur is wat voorlopig in Nederland
ingevoerd zal worden voor het transporteren van elektriciteit. Hieronder volgen een aantal
uitgangspunten zoals deze in de discussie rond de vorming van deze tariefstructuur naar voren
zijn gekomen. De uiteindelijke uitwerking is relatief eenvoudig.
Uitgangspunten en doelstellingen

In de Elektriciteitswet [1], zoals deze uiteindelijk is goedgekeurd door de Eerste Kamer,
worden in paragraaf 5 een aantal uitspraken gedaan met betrekking tot de uitgangspunten en
randvoorwaarden. Ten eerste is beschreven dat het nettarief dient te bestaan uit een
aansluittarief, een transporttarief en een systeemtarief. Waarbij hier op het transporttarief
wordt geconcentreerd. In artikel 25b wordt expliciet bepaald, dat het tarief voor transport
gebaseerd dient te zijn op het beginsel van de Netwerk Service: "... ontvangst van elektriciteit
door een afnemer, ongeacht de plaats van opwekking van de elektriciteit en van de aansluiting
waar de elektriciteit op het Nederlandse net is gebracht." Dit is expliciet in de wet opgenomen,
waardoor mogelijke invoering van een tariefstructuur gebaseerd op point-to-point service
onmogelijk is. In de bij de E-Wet behorende Memorie van Toelichting wordt deze keuze
gerechtvaardigd door te stellen dat" ... onmogelijk kan worden nagegaan waar de elektriciteit die
een afnemer feitelijk ontvangt, zijn oorsprong vindt."
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Een tweede uitgangspunt dat verder in de Memorie van Toelichting wordt uitgewerkt en
ook in de definitieve Tarievencode [11] terug te vinden is, is het cascadestelsel. Hierbij wordt het
netwerk in verschillende transporttrappen of groepen spanningsniveaus ingedeeld.
Getransporteerde energie wordt ontvangen in een bepaalde transporttrap en kan het netwerk op
diezelfde of een andere trap weer verlaten. Het transporttarief wordt per transporttrap berekend,
waarbij de kosten gemaakt op hogere spanningsniveaus gedeeltelijk worden meegenomen in
lagere niveaus. De redenering hierachter is, dat voor het transporteren van elektriciteit naar een
bepaald punt in het netwerk op een bepaald spanningsniveau ook alle bovenliggende
spanningsniveaus nodig waren. In beginsel worden geen kosten aan producerende partijen
doorberekend. In de uiteindelijke Tarievencode is wel de mogelijkheid ingebouwd voor
producenten een omgekeerd cascadesysteem toe te passen. Hierdoor betalen opwekkers in de
lage delen van het netwerk weinig transportkosten en opwekkers hoog in het netwerk veel,
omdat de door hun opgewekte elektriciteit een langere weg naar de klant moet afleggen en
daardoor een zwaarder beslag op het netwerk legt. Voorlopig is het percentage van de kosten dat
door middel van dit omgekeerde cascadesysteem doorgerekend zal gaan worden op nul gesteld.
Omdat voor deze studie alleen het 150 kV-niveau beschouwd wordt, resulteert toch een
eenvoudige postzegelstructuur. In de knooppunten waarnaar de kosten worden toegerekend,
kunnen zich zowel belastingen als transformatoren naar lagere spanningsniveaus bevinden.
Transportkosten van de 150 kV-transporttrap zouden op deze wijze doorberekend kunnen
worden naar de lagere spanningen. Over de kosten die vanuit het koppelnet op 150 kV-niveau
terechtkomen valt nog weinig te zeggen. Gezien de backup-functie van het koppelnet zou het
voor de hand liggen om deze kosten, wanneer bekend, op basis van een postzegeltarief door te
berekenen. Een andere redenatie kan zijn de kosten van het koppelnet aan de veroorzakers van
de import uit of export naar het koppelnet toe te rekenen. Hiermee is bij deze studie geen
rekening gehouden. Primair doel bij deze studie is de kosten die op het 150 kV-niveau ontstaan
zijn op verschillende wijzen toe te rekenen aan de gebruikers van het betreffende netwerk.
Ten slotte wordt in de E-Wet het transporttarief nog verdeeld in een transportafhankelijk
en een transportonafhankelijk deel. Hier wordt alleen het transportafhankelijke deel bekeken.
Onder het transportonafhankelijke deel worden zaken als meteropname, administratiekosten,
incasso's, etc. verstaan. De kosten van de netverliezen, het oplossen van transportbeperkingen
en de kosten voor het handhaven van een goede blindvermogenshuishouding worden door
middel van een opslag in het transporttarief verwerkt.
Meer specifieke doelstellingen voor de nieuwe tariefstructuur zijn [13]:
• De tarieven van individuele netbeheerders moeten minimaal kostendekkend,
kostengeoriënteerd, voorspelbaar en stabiel zijn en een redelijke rendement op het
totaal geïnvesteerde vermogen en de bijbehorende risicodekking van de netbeheerder
opleveren;
• De tariefstructuur moet eenvoudig, transparant, controleerbaar, praktisch
uitvoerbaar, niet-discriminerend zijn en het level-playing field voor alle
marktpartijen ondersteunen;
• De tariefstructuur moet efficiënte besluitvorming omtrent het gebruik van middelen
ondersteunen. Dit wil zeggen dat er moet worden gestuurd op optimaal gebruik van
(schaarse) middelen en sub-optimalisatie van het net of delen daarvan en dat
onnodige maatschappelijk kosten zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Er moet
een sturende werking van de tariefstructuur uitgaan. Economisch en technisch
logisch gedrag moet worden uitgelokt;
• De tariefstructuur moet zo veel als mogelijk de vrije marktwerking bevorderen. Het
aanbieden van transport- en ondersteunende diensten moet buiten het marktspel
blijven, om dit niet te verstoren. De tarieven mogen verder geen grote sturende
werking hebben, wederom teneinde de vrije markt niet te verstoren.
Hieruit voortvloeiende uitgangspunten zijn:
• De tarieven dienen zoveel mogelijk te voldoen aan het kostenveroorzakingsprincipe.
De tarieven dienen ontwijkgedrag of het oneigenlijk afwentelen van kosten op andere
partijen te voorkomen of te ontmoedigen. Ze dienen non-discriminatoir te zijn;
• De tariefstructuur moet gebaseerd zijn op het netwerkservice principe. Dit houdt in
dat aangesloten producenten en afnemers via de aansluiting toegang verwerven tot
het gehele netwerk in Nederland op basis van één tarief van het net van aansluiting
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onafhankelijk van de onderliggende leveringscontracten (een zogenaamd pointtariff). Hiermee is het tarief dus ook afstandsonafhankelijk. Het voldoen aan het
principe van netwerkservice wordt ook beschouwd als een noodzakelijke voorwaarde
voor het onbelemmerd kunnen verhandelen van elektriciteit;
• De tariefstelling wordt gebaseerd op integrale kosten, omdat:
• De korte termijn marginale kosten ofwel de op korte termijn door het
transport bepaalde kosten verwaarloosbaar zijn;
• De bepaling van de lange termijn marginale kosten een complexe analyse
vergt;
• Een tarief gebaseerd op marginale kosten een zeer beperkt sturingseffect heeft;
• De continuïteit van de netwerkbeheerders slechts gegarandeerd is indien de
tarieven minimaal de integrale kosten dekken.
Structuur en toepassing

Voor toepassing van de postzegelstructuur op het 150 kV-net van ENW INWN wordt dus
alleen gekeken naar de kosten op het betreffende 150 kV-niveau en wordt de tariefstructuur
zoals deze in de Tarievencode voor het betreffende spanningsniveau is beschreven toegepast.
Afhankelijk van het spanningsniveau wordt een deel van de kosten met de kWh als
tariefdrager en een deel met de kW, of varianten daarop, als tariefdrager doorgerekend. Op 150
kV-niveau worden de transportafhankelijke componenten voor 50% op basis van de kWmax en
voor 50% op basis van de kWgecontracteerd waarden doorberekend. Als kW max waarde wordt de
maximale vermogensvraag bij de beide belastingsscenario's (hoog- en laaglast) genomen. Het
ligt voor de hand om voor de gecontracteerde kW-waarde ook de maximale waarden van het
hooglast- en laagscenario te gebruiken.
De uiteindelijke toepassing is eigenlijk zeer eenvoudig: Verdeel de totale kosten naar rato
van de maximale werkzame vermogensafname van elk knooppunt. In de meeste gevallen zal de
maximale vermogensafname de vermogensafname in het hooglastscenario zijn.
Opmerkingen

Wanneer de doelstellingen en uitgangspunten worden vergeleken met de doelstellingen
en vereisten zoals deze zijn omschreven in paragraaf 3.2.3, valt direct op dat gepoogd wordt aan
ongeveer al deze doelstellingen te voldoen. Hieruit blijkt al meteen een probleem met betrekking
tot de nieuwe tariefstructuur. Zoals in de betreffende paragraaf beschreven is, kan nooit aan alle
beschreven doelstellingen voldaan worden, omdat meerdere van deze doelstellingen elkaar
uitsluiten. De tarieven moeten bijvoorbeeld zoveel mogelijk voldoen aan het
kostenveroorzakingsprincipe en een sturende werking hebben teneinde optimaal gebruik van
schaarse middelen te bevorderen. Anderzijds moeten de tarieven ook zo min mogelijk sturende
werking hebben, ten einde de vrije marktwerking niet te belemmeren.
Het resultaat van deze tegenstellingen is, dat er een tariefstructuur ontstaan is die, zoals
te verwachten, aan een aantal van de gestelde doelstellingen niet voldoet.

- 52 -

Evaluatie tariefstructuren elektriciteitstransport

Toekomstscenario' s

6. Toekomstscenario's
6.1

Inleiding

Nu bekend is hoe toepassing van de methodiek van Bialek in zijn werk gaat en hoe deze
in principe toegepast zal gaan worden op het 150 kV-netwerk van NWN, kan er gekeken gaan
worden naar diverse scenario's van opwek en belasting voor het netwerk. Om de diverse
scenario's ergens mee te kunnen vergelijken, worden allereerst twee basis-scenario's
doorgerekend, die beide overeenkomen met voorgekomen netsituaties; Een scenario met een
hoge belasting van in beginsel 2100MW en een scenario met een lage belasting van in beginsel
1110MW. Natuurlijk is het al interessant om te zien wat toepassing van de methodiek van Bialek
bij gewone bestaande situaties oplevert.
Vervolgens worden een aantal mogelijke toekomstscenario's doorgerekend. Waarbij op
diverse manieren wordt afgeweken van de basis-scenario's. Voor een overzicht van de
behandelde scenario's, zie Tabel 3S: Gebruikte scenario's. Bij scenario 1 bouwt een
onafhankelijke producent (IPP'er) een eenheid in Velsen en neemt de belasting van een

Scenario
Basis
Extra opwek
IPP'er
Export
Decentrale opw.
Kabel VLN-WYW

Variant

VLN25 weg
HWOSweg
-

-

Nr.
0
la
lb
2
3
4

Omschrijving
Normale inzet eenheden
Normale inzet min VLN25 ofHWOS, extra opwek
IPP123 die industrie overneemt en rest exporteert
Normale inzet plus IPP123 die exporteert
150 MW Windmolens en 300 MW WKK
Optie uit 150 kV-Masterplan

Tabel 38: Gebruikte scenario's

industrieel complex over van de UNA. UNA neemt vervolgens een eenheid uit bedrijf: Velsen 25
of Hemweg OS. Het overschot van de IPP'er wordt geëxporteerd. In scenario 2 wordt een Ipp'er in
Velsen toegevoegd aan de bestaande situatie. Het volledige vermogen wordt geëxporteerd. In
scenario 3 wordt decentraal vermogen bijgeplaatst: 150 MW aan windmolens in Anna Paulowna
en 300 MW aan warmtekracht-gekoppelde eenheden in Westwoud. In scenario 4 wordt een
kabel aangelegd tussen Velsen en Wijdewormer. Dit is een mogelijke optie die in het 150 kVMasterplan wordt genoemd.
Nadat de diverse scenario's zijn doorgerekend met het loadflow-pakket (PAN) en de
methodiek van Bialek op de resultaten toegepast is, kan gekeken worden naar de toepassing van
diverse kostenverdelingsmethodieken of tariefstructuren zoals die in het vorige hoofdstuk naar
voren kwamen.
Per scenario en zijn varianten zal achtereenvolgens aandacht worden besteed aan de
opbouw van de belasting, de inzet van de productie-eenheden en import te Diemen, het resultaat
van de laadflowberekeningen en de toepassing van de methode van BiaIek, en de gevolgen voor
de tarieven en de betrouwbaarheid. Eerst volgen nu een paar algemene opmerkingen aangaande
de belastingen en opwek binnen het netwerk en de gemaakte laadflowberekeningen.
Wat opvalt, is dat er geen importscenario is. Dit is te verklaren doordat de import
nauwelijks of niet meer kan toenemen ten opzichte van de huidige hooglastsituatie. Zowel de
landelijke importcapaciteit als de importcapaciteit van NWN in Diemen zitten (al bijna) vol.

6.1.1

Belastingen
Bij alle scenario's worden dezelfde belastingen genomen als in de basisscenario's
gebruikt worden. Hierdoor blijven de resultaten goed vergelijkbaar. Met een eventuele
toekomstige groei van de belastingen, is hier dus geen rekening gehouden. Bij een gemiddelde
groei van de belasting binnen het gebied van NWN van 2-3% heeft dit alleen gevolgen op langere
termijn. Door een situatie in hooglast en een situatie in laaglast te pakken, worden overigens al
twee sterk uiteenlopende situaties genomen.
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6.1.2

Opwekking
In Tabel 39: Vermogensgrenzen eenheden, zijn de grenzen aangegeven waarbinnen de
eenheden van de UNA normaal gesproken draaien. De minimale MW-waarde bij normaal
bedrijf is de waarde die de eenheid minimaal aan het net moet leveren om normaal te kunnen

Eenheid

Knoop

Diemen 33
HemwegOS
Velsen 25
Velsen 24
IJmond 01
HVCA
AVI West
WKCP
WKCrown vG

3,DMN
2,HW
1, VLN
1, VLN
1, VLN
5,OTL
2,HW
4,WYW
1, VLN

Normaal bedrijf
MVAr
MW
Min Max Min Max
-40
110
100 253
-SO
150
192
630
-50
150
100 361
-50
112
459
170
50
-20
72
145
39
0
0
30
35
50
0
0
0
0
0
67
15
0
0
0

MW
Max
252
6S0
360
440
145

Ontwerp
MVAr
Min Max
-115 lSS
-302 32S
-160 262
-S7
300
-S4
107

cos Ij>
O,S
0,9
O,S
O,S
O,S

Tabel 39: Vermogensgremen eenheden

draaien. De enige manier om minder vermogen te leveren is door de eenheid stop te zetten of af
te schakelen. Dit zijn de waarden waarmee op het bedrijfsvoeringcentrum van ENW wordt
gewerkt. Het zijn dus de ondergrenzen zoals ze in het echt in normaal bedrijf mogen voorkomen.
Wat technisch de ondergrenzen zijn, is niet bekend, maar deze zullen nauwelijks of niet lager
liggen. Al deze grenzen zijn opgegeven door de UNA.
Hoe de generatordiagrammen er precies uitzien is onbekend. Het is dus ook niet duidelijk
of het maximaal leverbare complexe vermogen wel het complexe vermogen is dat bij het
maximaal leverbare werkzame- en blindvermogen hoort. Afhankelijk van de vorm van het
generatordiagram (of eigenlijk het ontwerp van de generator) is het mogelijk dat niet zowel het
maximale werkzame- als het maximale blindvermogen kunnen worden geleverd, omdat het
totaal geleverde (complexe) vermogen dan te groot wordt. Zolang binnen de grenzen van het
normaal bedrijf wordt gedraaid, is dit in elk geval geen probleem. Bij sommige scenario's worden
deze grenzen soms licht overschreden, maar dit zal geen onrealistisch draai gedrag van de
eenheden geven.
Bij de minimale en maximale blindvermogensgrenzen in normaal bedrijf kan opgemerkt
worden dat deze erg conservatief zijn. De eenheden zijn ontworpen om veel meer blindvermogen
op te nemen en op te wekken. Dit is te zien aan de ontwerpgegevens. Deze blindlastwaarden zijn
bij een maximale cos <p afgeleid van het generatordiagrammen. Van de ontwerpwaarden moet
gezegd worden dat het bruto waarden zijn: Ze kunnen optreden aan de klemmen van de
generator.
Verder kunnen met betrekking tot de inzet van de eenheden nog een aantal opmerkingen
gemaakt worden. Diemen 33 is een WKC-eenheid en draait (volgens contract) over het
algemeen met hoge bezetting. Voor IJmond 01 en Velsen 25 (en 24) geldt dat ze hoogovengas
verstoken en verplicht zijn tot het verstoken van al het beschikbare hoogovengas. Vandaar dat
IJmond 01 bijna altijd de volledige 145 MW opwekt. De vermogensbalans kan op orde worden
gebracht door de eenheid Hemweg OS (en/of 7) te regelen. Een laatste mogelijkheid is het
bijstoken van gewoon gas in Velsen 25, wat minder rendabel is dan gebruik van Hemweg OS.
Tenslotte gelden twee afspraken met betrekking tot het blindvermogen. I]mond 01 wordt
altijd zo geregeld dat er geen blindvermogen wordt geleverd aan of opgenomen uit het 150 kVnet. Deze eenheid wekt dus alleen het blindvermogensverlies van de machinetransformator op.
Wanneer de belasting laag is, wordt het 150 kV-net relatief weinig en het koppelnet
nauwelijks gebruikt en is overal en vooral in het koppelnet een overschot aan blindvermogen.
Hierdoor wordt de spanning in het koppelnet hoog (410 kV), waardoor NWN geen
blindvermogen kwijt kan aan het koppelnet en volgens een afspraak met de SEP zelfs
blindvermogen moet blijven opnemen. Al het blindvermogen in het 150 kV-net zal dan moeten
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worden opgenomen door de aanwezige belastingen en eenheden en het toelaten van een wat
hogere spanning.
Er wordt vanuit gegaan dat de decentrale eenheden bij alle scenario's hun volledige
vermogen aan het net leveren. Dit is zeer waarschijnlijk, omdat deze eenheden een hoog
rendement behalen en sowieso draaien om warmte te leveren of afval te verbranden. In de zomer
kan het voorkomen dat er zo weinig behoefte is aan warmte, dat warmtekracht eenheden nog
maar om de dag of om de twee dagen elektriciteit leveren. Daarmee wordt hier geen rekening
gehouden.
Wanneer de inzet van de eenheden ter sprake komt zal ook aandacht worden besteed aan
de draaiende reserve. Dit wordt gedaan om de scenario's zo reëel mogelijk te laten zijn. Hierbij
moet wel geanticipeerd worden op regelgeving die nu nog in de maak is. Voor de korte termijn zal
echter wat betreft de eigenlijke bedrijfsvoering nog weinig veranderen. Er zal blijven gelden dat
de draaiende reserve binnen een bepaald gebied gelijk moet zijn aan de grootste eenheid. Reserve
wordt hier geïnterpreteerd als de draaiende reserve plus de reserve importcapaciteit. Tennet
(voormalig SEP) zal inschatten welke reserve binnen welk gebied nodig is en bepaald welke
eenheden daarvoor ingezet worden. Stilstaande reserve wordt hier buiten beschouwing gelaten.
6.1.3

Loadflowberekening
Zoals genoemd zullen de loadflowberekeningen met het loadflowpakket PAN gemaakt
worden. Hierbij worden de eenheden als P- en Q-knooppunten oftewel lastknooppunten
ingesteld [20], [21]. Dit houdt in dat het loadflowprogramma werkt met vaste waarden voor het
werkzame en blindvermogen voor elke generator. PAN kan van de eenheden dus niet de
spanning op de rail regelen door middel van de blindvermogensproductie, zoals bij een
generator-knooppunt (P en U vast). Dit komt overeen met de praktijk, waar uit de afgesloten
contracten, ingediende programma's en afspraken met de netbeheerder zal blijken welke eenheid
welk aandeel in de (blind-) vermogensproductie zal hebben.
Bij de toekomstscenario's die doorgerekend worden, wordt eerst de belasting aangegeven
en de wijze waarop in deze belasting globaal wordt voorzien. Een toe- of afname van de watten/of blindvermogensverliezen ten opzichte van de basisscenario's zal door het loadflowpakket
opgevangen worden door de slackbus, gekozen in Diemen. Dit is een, al dan of niet, kunstmatig
punt waar deze verliezen verdisconteerd worden. In dit geval valt dit punt samen met de
verbinding met het 380 kV-koppelnet.
met
het
De
verbinding
koppelnet (380 kV) is door middel van
import ~ export
twee elementen gemodelleerd: Een
geleider en het punt van invoeding,
welke samenvalt met de slackbus. Dit
is weergegeven in Figuur 17. Voor
150 kV-net NWN
Invoeding I slackbus
beide elementen zijn een aantal
380 kV-koppelnet
eigenschappen ingevoerd. De geleider
heeft een weerstand (R) van 0,01 0 en
Figuur 17: Verbinding koppelnet
een reactantie (X) van 11,1 0, die
gelijk zijn gekozen aan de meest
voorkomende vervangingsimpedantie van het koppelnet. De waarden zijn overgenomen uit het
rapport "Loadflowberekeningen t.b.v. de blindlasthuishouding in Noord Holland" [22]. In
Figuur 17 zijn ook de koppeltransformatoren 380/150 kV opgenomen. Verder wordt de omvang
van het geëxporteerde of geïmporteerde vermogen gemeten aan de 380 kV kant van de
transformatoren.
Het punt van invoeding wordt ingesteld op een bepaalde spanning die afhankelijk is van
de belasting van het koppelnet. In laaglast ontstaat in het koppelnet een overschot aan
blindvermogen, wat een hogere spanning tot gevolg heeft van 410 kV. In hooglast is de spanning
op 398 kV ingesteld. Verder is ingesteld dat dit punt het blind- en wattvermogenstekort levert.
Doordat het koppelnet wordt gemodelleerd door deze twee componenten, is het niet 'oneindig
sterk': De spanning in het koppelnet is niet onafhankelijk van de im- of export van vermogen
door het net van NWN. Dit is een goede weergave van de werkelijkheid.
Mochten er problemen met de spanningshuishouding ontstaan dan kan dat opgelost
worden door de overzetverhoudingen van de vier koppeltransformatoren aan te passen. In
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principe mag de spanning op 150 kV-niveau in elk station 10% naar boven en naar beneden
afwijken; De spanning moet tussen de 140 en 165 kV liggen. Bij de loadflowberekeningen wordt
meestal 5% aangehouden. Ook kunnen de eenheden meer blindvermogen gaan leveren om de
spanning omhoog te duwen, maar er wordt hier de voorkeur gegeven aan de eerste methode,
omdat anders de eenheden weer moeten afwijken van de afgesproken vermogens. Bovendien
heeft het te ver opregelen van de eenheden als nadeel, dat uitval van een eenheid een grote
spanningssprong tot gevolg kan hebben. In laaglast is de spanning in het net meestal relatief
hoog. Dit wordt toegelaten om een deel van het blindvermogensoverschot kwijt te raken.
Zoals eerder gesteld zal er wat betreft de vermogensstromen altijd gekeken worden vanuit
de knooppunten. Wanneer dus wordt gesteld dat een knooppunt een bepaalde soort vermogen
opneemt, dan nemen dus alle belastingen en opwekkers die zich achter het betreffende
knooppunt bevinden netto dat vermogen op.

6.1.4

Netwerkgegevens
Zoals eerder genoemd bestaat een aantal van de verbindingen naast een
hoogspanningslijn ook uit een of meerder kabeldelen. Dergelijke verbindingen zijn in het
loadflowpakket gemodelleerd als één verbindingen met de eigenschappen die de verbinding als
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Figuur 18: Eigenschappen verbindingen netwerk

geheel vertoont. Met deze benadering kan een kleine fout worden gemaakt.
Stel dat een verbinding bestaat uit een hoogspanningslijn met aan de uiteinden
kabel delen en stel verder dat deze verbinding rond zijn natuurlijke vermogen belast is (de
verbinding gedraagt zich als een perfecte ohmse weerstand). Wanneer deze verbinding wordt
voorgesteld als een homogene lijn, dan zal er in de verbinding enkel wattvermogen stromen. In
de werkelijke verbinding echter, zal continu blindvermogen stromen van de kabeldelen naar het
lijndeel in het midden. De reden dat de verbinding zich aan de uiteinden toch gedraagt als een
homogene verbinding die belast wordt met zijn natuurlijke vermogen, is dat de kabeldelen
precies zoveel blindvermogen opwekken als het lijndeel opneemt. De totale complexe
vermogensstroom zal in de werkelijke kabel hoger zijn, waardoor ook de verliezen in de
werkelijke kabel hoger zullen zijn.

- 56-

Toekomstscenario' s

Evaluatie tariefstructuren elektriciteitstransport

6.2

Basisscenario ' 5

Allereerst worden twee basisscenario's doorgerekend. Dit zijn situaties die in
werkelijkheid zijn voorgekomen. Een situatie met een hoge belasting van rond de 2100MW en
een situatie met een belasting van ongeveer 1110MW. In Figuur 19 zijn drie voorbeelden van
dagbelastingscurven weergegeven. Het zijn metingen van het 10-kV station Slotermeer. Vanuit
dit station worden een aantal woonwijken in Amsterdam voorzien.
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Figuur 19: Voorbeelden dagbelastingscurven

Weergegeven zijn een "winter"-kromme van 18 november (bovenste), een "zomer"kromme van 5 augustus (onderste) en een kromme daartussenin (middelste). De vorm van de
curven is karakteristiek voor de belastingscurve van het gehele net van NWN. Duidelijk zijn te
zien het dal in de nacht, een plateau gedurende de dag en een geleidelijke afname de nacht in, die
begint bij het eindigen van de werkdag. Duidelijk is een piek te zien die vooral wordt gevormd
door de straatverlichting. In de zomer verschuift deze piek geleidelijk naar ongeveer 22:00 uur. 's
Winters is ook het plateau hoger.
De belastingen van 1110 MW en 2100 MW van de basisscenario's zijn representatief
voor normale hoge en lage belastingssituaties in het net van NWN. Bijvoorbeeld het plateau in
de winter en het dal gedurende de nacht. Hiermee zijn twee uitersten genomen, waar praktisch
alle andere normale belastingspatronen tussen in liggen.

6.2.1

Belastingen
Begin 1998 is binnen ENW samen met de SEP en DNA gewerkt aan het opstellen van een
'Inzetmatrix Productie - Debiet' [22]. In deze matrix wordt aangegeven wat de gevolgen zijn voor
de elektriciteitsvoorziening (op 150kV-niveau) van verschillende combinaties van inzet van
eenheden bij diverse niveau's van belasting. Voor de loadflowberekeningen die hiervoor zijn
uitgevoerd, zijn waar mogelijk belastingssituaties uit de werkelijkheid overgenomen en is
geprobeerd alle vermogensstromen overeen te laten komen met meetgegevens uit de
werkelijkheid.
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Hierbij moeten een aantal opmerkingen geplaatst worden. Ten eerste waren niet van alle
punten in het net meetgegevens beschikbaar, met als gevolg dat een aantal belastingen in eerste
instantie benaderd zijn. Vervolgens zijn deze belastingen zo aangepast, dat de vermogensstromen
op punten waar wel meetgegevens van waren, overeenkomen met deze meetgegevens. Hierdoor
komen sommige belastingen zoals die in Noord en Hoogte Kadijk vreemd over met een cos cp van
0,87 en 0,8 (zie Bijlage 0: Belastingen per scenario). Voor het gebruik van de methodiek van
Bialek wordt alles teruggerekend naar een beperkt aantal hoofdpunten in het net (zie Figuur 12)
waarvan wel gemeten waarden beschikbaar waren. Omdat de waarden van de
loadflowberekeningen in deze hoofdpunten conform de gemeten waarden waren, heeft dit
verder geen gevolgen voor het resultaat.
Ten tweede zijn de decentrale eenheden niet apart meegenomen, maar omdat gerekend is
met de gemeten waarden van belastingen, zit in die waarden de opwek van de decentrale
eenheden al verrekend (bijvoorbeeld de opwek van de Huisvuil Centrale Alkmaar zit in de
belasting van Oterleek). Achteraf is achterhaald of deze decentrale eenheden draaiden en
hoeveel ze opwekten. In totaal gaat het om 168 MW. Hierdoor vallen de gemeten belastingen dus
lager uit dan ze werkelijk zijn. De genoemde waarden van de totale belastingen van 1110 MW en
2100 MW, zijn dus eigenlijk 1278 MW en 2268 MW, plus netverliezen. In Bijlage 0 zijn tussen
haakjes de waarden aangegeven die destijds in de loadflowberekening zijn gebruikt. De waarden
die niet tussen haakjes staan, zijn de werkelijke belastingswaarden. Wanneer van de werkelijke
waarde van de belasting de plaatselijke decentrale opwek wordt afgetrokken, wordt de waarde
verkregen waarmee de loadflowberekeningen zijn uitgevoerd.
Wanneer vanaf nu over het 1110 MW of 2100 MW scenario wordt gesproken, horen
daar dus belastingen bij die een stuk hoger zijn. Dit wordt nog extra duidelijk gemaakt door in de
overzichten van de productie-eenheden ook de decentrale eenheden mee te nemen.
Tenslotte moet iets over de industriële belasting in Velsen gezegd worden. In Tabel 40 is
het belastingspatroon te zien bij hoog- en
bij laaglast van het gehele net van NWN.
MW MVAr Cos <p
Opvallend is dat de belasting hoog is bij
Laaglast (1110 scenario)
200
0,85
328
laaglast en andersom. Dit suggereert dat de
Hooglast (2100 scenario)
290
160
0,88
industriële belasting in een (tegengesteld)
Tabel 40: Belastingpatroon industrie Velsen
dag- en nachtpatroon beweegt. In
werkelijkheid is dit niet het geval. De
belasting is enkel afhankelijk van continue
productieprocessen. Alhoewel de processen continu zijn, is de belasting van het net door die
processen niet continu. In 1998 was het maximum 367 MW en het minimum 132 MW. Het is
niet ongewoon dat de belasting binnen een kwartier met 50 MW toe- of afneemt. Bij de
scenario's zal bovenstaande tabel worden aangehouden.

6.2.2

Opwekking
Bij het 1110 MW-basisscenario draait eenheid Velsen 24 in plaats van Velsen 25. Voor de
loadflowberekening en de toepassing van Bialek maakt het niet uit welke eenheid precies draait,
omdat beide eenheden op dezelfde rail invoeden en er een statische analyse wordt gemaakt.
Hierdoor zijn eventuele verschillen in dynamisch gedrag dus niet van belang. Het 1110 MW
scenario is dus doorgerekend met Velsen 24, maar er wordt gedaan alsof eenheid Velsen 25
draaide.
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In Tabel 41 is de uiteindelijke samenstelling van het opgewekte en geïmporteerde
vermogen te zien. Alle decentrale eenheden draaien maximaal. Het verschil tussen de totale
opwek in deze tabel en de totale belasting, zie Bijlage 0, zijn de totale verliezen. Voor het laaglast
Scenario
Eenheid
Diemen 33
Hemweg08
Velsen 24/25
I]mond 01
HVCA
AVI West
WKCP
WKCrown vG
Import Diemen
Totaal

Knoop
3,DMN
2,HW
1, VLN
1, VLN
5,OTL
2,HW
4,WYW
1, VLN
3,DMN

1110MW
MVAr
MW
-44,4
185
-4,3
192
-76,8
303
-20,5
133
0
36
50
0
67
0
15
0
299,5
303,4
1280,5
157,4

2100 MW
MW
MVAr
220
77,9
152,3
595
336
166,8
144
8,4
36
0
50
0
67
0
15
0
814,5
417,5
2277,5
822,9

Tabe141: Verdeling productie bij basisscenario's

scenario is dit 2,5 MW en voor het hooglast scenario 9,5 MW. Bij het blindvermogen moet dit
sommetje worden aangevuld met het blindvermogen dat door de verbindingen wordt opgewekt.
Wat opvalt aan Tabel 41 is dat in hooglast de hoeveelheid draaiende reserve erg laag is.
Als de eenheid in Hemweg uitvalt, moet 595 MWovergenomen worden. De totale draaiende
reserve in Tabel 41, exclusief Hemweg 08, is 58 MW. Dit houdt in dat bij uitval van Hemweg 08,
537 MW extra geïmporteerd moet worden. In dit geval is een dergelijke importcapaciteit
beschikbaar. Mocht het nodig zijn, dan wordt in de praktijk wel eens eenheid Velsen 24 bijgezet.

6.2.3

Resultaten loadflowberekening en Bialek
Van de basisscenario's zullen alle resultaten van de loadflowberekeningen en de
toepassing van de methodiek van Bialek worden weergegeven en besproken. Van de
toekomstscenario's zullen de resultaten in Bijlage E: Resultaten loadflow en Bialek worden
weergegeven, maar in de hoofdtekst worden besproken.
Basisscenario 2100 MW

De resulterende wattvermogensstromen van de loadflowberekening voor het hooglast
basisscenario zijn te zien in Figuur 20. Globaal gezien loopt de energie van Diemen naar

337,8
Oterleek
5 . . . .111
139,7

150,0
0,5
140,2

Wijdewormer
..... 4

9

290,2
2,7

1.-.
186,1

Diemen
129,8

550,4

Figuur 20: Wattvermogensstromen basisscenario 2100 MW

- 59-

Evaluatie tariefstructuren elektriciteitstransport

Toekomstscenario' s

Oterleek, waarbij Diemen het belangrijkste punt van invoeding vormt. Relatief het zwaarst belast
met 64% is de verbinding Diemen-Wijdewormer. Hierin worden ook de meeste verliezen
veroorzaakt. Behalve een van de drie verbindingen Velzen-Vijfhuizen (58%) en de verbindingen
Diemen-Oterleek (51%) komt verder geen enkele verbinding boven de 50%.
Na optelling van alle wattverliezen zal het totaal 6,3 MW en geen 9,5 MW blijken te zijn.
Het verschil wordt gevormd door de verliezen in verbindingen die niet in Figuur 20 zijn
opgenomen. Deze verliezen zijn onderdeel van de diverse belastingen. Opgemerkt moet worden
dat de getallen in de hoofdknooppunten niet lijken te kloppen met de gegevens in Tabel 41. In
Figuur 20 echter, wordt per knooppunt de netto opwekking of belasting in dat knooppunt
weergegeven. Voor Diemen is dit bijvoorbeeld het totaal van de import en opwek minus de
belastingen van Diemen zelf en de achterliggende netdelen.
Toepassing van de methodiek van Bialek op de wattvermogenshuishouding levert twee
tabellen op. Tabel 42 toont uit welke bron-knooppunten vermogen naar welke lastknooppunten gaat. Hoewel in Tabel 41 negen mogelijke 'bronnen' van vermogen zijn
Bron
2
3
Totaal

1
89,3
96,8
186,1

4
0,0
150,0
150,0

5
40,0
297,8
337,8

6
0,4
0,5
0,9

7
0,0
0,5
0,5

Last
8
0,0
2,7
2,7

9
0,0
0,5
0,5

10
0,1
0,1
0,2

11
0,0
1,5
1,5

Totaal Verlies
129,8
0,5
5,8
550,4
6,3
680,2

Tabel 42: Verdeling opgewekt wattvermogen over last-knooppunten, basisscenario 2100 MW

weergegeven, zijn er in Tabel 42 maar twee bron-knooppunten. Alleen in deze twee knooppunten
wordt dus meer vermogen opgewekt dan er door belastingen wordt afgenomen. In alle andere
knooppunten is dit niet het geval. Bij deze berekening zijn extra verlies-knooppunten
(knooppunten 6 tlm 11) toegevoegd. De kolom 'Totaal' is de som van alle last-knooppunten en
is gelijk aan de totale opwek van de eenheid. De kolom 'Verlies' is de som van alle verliesknooppunten (knooppunten 6 tlm 11) en geeft dus het totale verlies in het netwerk opgewekt
door een eenheid. Duidelijk is te zien dat de netverliezen voor het grootste deel worden gedekt
door import en opwek in Diemen (knooppunt 3).
In Tabel 43, zijn de verliezen toegerekend naar de belastingen en is te zien welke belasting
nu eigenlijk verantwoordelijk is voor welke verliezen in het netwerk. Hierbij zijn geen extra
verlies-knooppunten toegevoegd. De 'Totaal' kolom geeft de som per belasting van de bronknooppunten 2 en 3. Dit is de totale belasting die in
elk last-knooppunt wordt gezien vanuit de bronLast
Bron
knooppunten samen. Dit totaal bestaat uit de
Totaal Verlies
2
3
werkelijke belasting plus alle verliezen die aan deze
89,6
97,5 187,1
1,0
1
belasting kunnen worden toegerekend. Door van de
0,0
151,4 151,4
4
1,4
'Totaal' -kolom nu de werkelijke belastingen in elk
40,2 301,5 341,7
3,9
knooppunt af te trekken, wordt de 'Verlies'-kolom
5
verkregen die de omvang van het verlies, toegerekend
6,3
Totaal 129,8 550,4 680,2
naar elk last-knooppunt, laat zien.
Tabel 43: Verdeling afgenomen
Te zien is dat de belasting in Oterleek (5) niet
wattvermogen over bronalleen in absolute, maar ook in relatieve zin de
knooppunten, basisscenario 2100 MW
grootste verliezen veroorzaakt in het netwerk.
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De blindvermogenshuishouding voor dit basisscenario is te zien in Figuur 21. Te zien is,
dat drie verbindingen blindvermogen genereren: Oterleek-Velsen, Hemweg-Velsen en DiemenHemweg. Dit komt omdat ze alledrie relatief licht belast worden (ver onder hun natuurlijk
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figuur 21: Blindvermogensstromen basisscenario 2100 MW

vermogen) en dat is weer het gevolg van het feit dat deze verbindingen niet alleen bestaan uit
hoogspanningslijnen, maar ook uit kabel delen tussen de opstijgpunten en de stations, waardoor
ze een hoog natuurlijk vermogen hebben. Een opstijgpunt is de overgang van een kabel naar een
hoogspanningslijn. Vooral bij de verbinding Hemweg-Velsen gaat het om lange stukken kabel.
Ook de verbindingen uit Diemen naar Wijdewormer en Oterleek bevatten een kort stukje kabel
onder het Noordzee-kanaal door en praktisch alle 150 kV verbindingen achter Diemen en
Hemweg bestaan uit kabels.
Wanneer Figuur 20 en Figuur 21 worden bekeken valt op dat de meeste verbindingen
onder de helft van hun transportvermogen belast worden. Hierdoor kan dus altijd een van de
twee circuits uitvallen, zonder problemen te veroorzaken. Dit geldt niet voor de verbinding
Diemen-Oterleek, omdat deze maar uit één circuit bestaat.
Toepassing van de methode van Bialek op de blindvermogensstromen van Figuur 21
levert Tabel 44 op. Hier zijn weer extra knooppunten in de verbindingen toegevoegd, omdat de
Bron
3
6
7
10
Totaal

1
65,3
44,1
4,0
29,4
142,8

2
131,9
0,0
8,7
0,0
140,6

4
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0

5
85,9
0,0
0,0
0,0
85,9

Last
8
7,5
0,0
0,0
0,0
7,5

9
1,1
0,0
0,0
0,0
1,1

11
3,1
0,0
0,0
0,0
3,1

Totaal
344,8
44,1
12,7
29,4
431,0

Tabel 44: Verdeling opgewekt blindvermogen over last-knooppunten,
basisscenario 2100 MW

verbindingen niet alleen blindvermogen kunnen opnemen, maar ook genereren. Uit deze tabel
blijkt dat alle knooppunten geheel of gedeeltelijk worden voorzien van blindvermogen vanuit
Diemen (3), door het koppelnet en de opwek ter plaatse. De rest wordt opgewekt door de
genoemde verbindingen.
Wanneer gekeken wordt naar de spanningshuishouding blijkt dat Haarlemmermeer, een
uitloper achter Velsen, de laagste spanning heeft van 146 kV. Dit is in de huidige netconfiguratie
eigenlijk altijd het geval. Dit wordt ten eerste veroorzaakt door het feit dat Haarlemmermeer ver
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van een punt van invoeding ligt (Velsen) net als de nog verder gelegen knooppunten Anna
Paulowna en Westwoud. De reden dat de spanning in Haarlemmermeer dan toch lager ligt dan
in deze twee andere knooppunten, komt door de verliezen in de verbindingen naar
Haarlemmermeer toe. Over het algemeen heeft het (hoofd- )punt van invoeding Diemen (3) de
hoogste spanning met in dit geval 154 kV. Het spanningsverschil in het gehele net is dus
ongeveer 8 kV.
Basisscenario 1110 MW

De resulterende wattvermogensstromen van de loadflowberekening voor het laaglast
basisscenario zijn te zien in Figuur 22. Wat direct opvalt, is dat er in het netwerk slechts één

1,0

142,2
Oterleek
84,6

Wijdewormer
__
4

0,2

5 . . . .,.

84,8

9

0,3

1. . . . . .
Diemen
65,1

216,2

6,1

Figuur 22: Wattvermogensstromen basisscenario 1110 MW

knooppunt wattvermogen levert. Zoals eerder genoemd betekent dit niet dat er ook maar 1
knooppunt is waar vermogen wordt opgewekt. Het totale verlies is 1,8 MW. De energiestromen
lopen gelijk aan het hooglastscenario. Alle verbindingen worden slechts tussen de 10% en de
30% belast. Het net wordt ook evenwichtiger belast; Er is geen enkele verbinding die relatief veel
zwaarder wordt belast dan de rest, zoals Diemen-Wijdewormer in het hooglastscenario.
Toepassing van de methodiek van Bialek op de wattvermogenshuishouding levert ook nu
Bron
3
Totaal

Last
1
65,1
65,1

2
6,1
6,1

4
1,0
1,0

5
142,2
142,2

6
0,4
0,4

7
0,3
0,3

8
0,3
0,3

9

0,2
0,2

10
0,3
0,3

11
0,3
0,3

Totaal Verlies
216,2
1,8
216,2
1,8

Tabel 46: Verdeling opgewekt wattvermogen over lastknooppunten, basisscenario 1110 MW

twee tabellen op. In Tabel 46, is te zien welke belasting ten
laste van welke eenheid komt. Bij deze berekening zijn
wederom extra verlies-knooppunten (knooppunten 6 Urn
11) toegevoegd. De totale verliezen zijn natuurlijk veel lager
dan in hooglast: 1,8 MW tegenover 6,3 MW in hooglast. Het
knooppunt in Diemen (3) wekt natuurlijk alle verliezen op.
In Tabel 45 zijn de verliezen toegerekend naar de
belastingen en is weer te zien welke belastingen
verantwoordelijk zijn voor welke verliezen. Hierbij zijn geen
extra verlies-knooppunten toegevoegd. Doordat de
belastingen in Hemweg (2) en Wijdewormer (4) zo klein
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Last
1
2
4
5
Totaal

3
65,7
6,1
1,0
143,4
216,2

Bron
Totaal Verlies
65,7
0,6
6,1
0,0
1,0
0,0
143,4
1,2
216,2
1,8

Tabel 45: Verdeling afgenomen
wattvermogen over bronknooppunten, basisscenario
1110MW
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zijn, zijn de verliezen die ze veroorzaken in het netwerk te verwaarlozen. Velsen (1) en Oterleek
(5) veroorzaken relatief evenveel verliezen.
De blindvermogenshuishouding voor dit basisscenario is te zien in Figuur 23. Ook hier
lopen de blindvermogensstromen gelijk aan het hooglastscenario. Te zien is, dat alle
verbindingen blindvermogen genereren. Dit komt omdat ze in laaglast allemaal licht belast

9,0

0,9
Oterleek
5 . . . .~
56,3

0,7
55,6

Wijdewormer
••• 4

9

30,4

64,6

8

1.-.
310,4

8,9

55,7

Diemen
32,9

236,3

Figuur 23: Blindvermogensstromen basisscenario 1110 MW

worden (ver onder hun natuurlijk vermogen). Vooral de verbindingen die gedeeltelijk uit kabels
bestaan wekken erg veel blindvermogen op.
Opvallend is ook dat in Oterleek geen blindvermogen afgenomen wordt, maar wordt
geleverd. Dit komt doordat in de laag belaste verbindingen vanuit Oterleek naar de belastingen
in Westwoud en Anna Paulowna, meer blindvermogen wordt opgewekt, dan er in totaal wordt
afgenomen in Oterleek, Westwoud en Anna Paulowna.
Toepassing van de methode van Bialek op de
blindvermogensstromen levert Tabel 47 op. Uit deze
Bron
Last
tabel blijkt ook dat alle verbindingen (knooppunten
1
2
4
Totaal
6 t/m 11) gaan optreden als bron van
198,8 29,7
7,8
236,3
3
blindvermogen. Dit leidt logischerwijs tot een
0,9
0,0
0,0
5
0,9
overschot aan blindvermogen; Naast een daling van
53,3
0,0
0,0
6
53,3
de vraag neemt het aanbod toe.
13,4
3,2
7
0,0
16,6
Ook hier geldt dat Haarlemmermeer de
0,0
8
7,7
1,2
8,9
laagste spanning heeft (150 kV) en Diemen de
0,7
0,0
0,0
0,7
9
hoogste (157 kV). Het totale spanningsval is met 7
10
30,4
0,0
0,0
30,4
kV iets lager dan in hooglast. Doordat overal in het
11
5,2
0,0
0,0
5,2
net blindvermogen ontstaat en überhaupt minder
Totaal
310,4
32,9
9,0
352,3
werkzaam vermogen getransporteerd hoeft te
worden is een minder groot spanningsval
noodzakelijk. Opvallend is dat alle spanningen veel
hoger zijn dan in hooglast. Dit komt zoals genoemd
door het overschot aan blindvermogen, dat deels
wordt weggewerkt door hogere spanningen in het
net toe te laten.
6.2.4

Tabel 47: Verdeling opgewekt
blindvermogen over last-knooppunten,
basisscenario 1110 MW

Gevolgen voor de tarieven
Op basis van de berekende resultaten zijn hieronder drie grafieken afgebeeld. In de eerste
grafiek zijn de kosten per gemiddeld afgenomen MW per knooppunt afgebeeld. In de tweede
grafiek de kosten per maximale MW waarde van elk knooppunt. In de derde grafiek is de opbouw
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van de aan elk knooppunt toegewezen kosten op basis van de rekenmethodiek van Bialek
weergegeven. De numerieke resultaten van de berekeningen staan in Bijlage F. Daar staat ook
een uitleg over de daar opgenomen tabellen.
De MWmax waarde is de maximaal optredende belasting van het betreffende knooppunt
bij laag- en bij hooglast. Dit is de tariefdrager voor het postzegeltarief. Vandaar dat de kosten per
MW max voor het postzegeltarief
ook voor alle knooppunten gelijk
Toegewezen kosten per MWgem, scenario 0, Basis
zijn. De MW gem wordt bepaald
door een gewogen gemiddelde
(70% hoog- en 30% laaglast) te
per MWgem
N: per MWgem Bialek
nemen van de belastingswaarde
van een knooppunt in hoog- en in
laaglast en geeft dus de kosten per
MW
van
de
gemiddelde
belastingswaarde.
Bij de basisscenario' s
worden al een aantal zaken
n50.000,00
duidelijk. Ten eerste zijn de
no,oo
verschillen
tussen
het
1. Velsen
2. Hemweg
4. Wijde'NonTIer
5. Oter1eek
3. Diemen
postzegeltarief
en
de
rekenmethodiek niet erg groot,
Figuur 24: Vergelijking kostentoerekening per MW gem
behalve voor het knooppunt
Bialek en postzegel bij basisscenario
Hemweg.
Dat
bij
de
basisscenario's de verschillen
Toegewezen kosten per MWmax, scenario O. BasÎs
tussen
de
beide
rekenmethodieken
klein zijn,
is
---------------------------=====il
ti 90.000.00
enigszins logisch, omdat het
per MWmax Poslzegel
fI 80 000,00
per MWmax 8iatek
netwerk
hier
nog
redelijk
rl 70 000,00
optimaal wordt bedreven. Dit
1160.000,00
komt doordat de inzet van de
-- - - - - 1150 000,00
en
de
productie-eenheden
-------1140.000,00
ontwikkeling van het netwerk bij
--------fI 30 000,00
deze scenario's nog economisch
I
1120000,00
----integraal gepland zijn. Hierdoor
f11ü 000,00
wordt geen enkele verbinding echt
fl 0,00 -I----~"-----~~
zwaar belast, waardoor een groot
1. Velsen
2. Hemweg
4 WIJdewarmer
5 Oterleek
deel van de kosten van de
verbindingen niet direct toeFiguur 25: Vergelijking kostentoerekening per MWmax
gerekend kan worden en alsnog
Bialek en postzegel bij basisscenario
via een postzegeltarief wordt
toegerekend. Dit wordt duidelijk
in Figuur 46. In de toekomst zal
dit echter veranderen; Bij de andere scenario's zullen de verschillen waarschijnlijk duidelijker
worden, omdat daar meer afwijkende situaties zullen voorkomen .
+-----~---"-'''-----~--_~-''-----'____,~-''--------1
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Aan knooppunt Hemweg
Opbouw toegewezen kosten bij Bialek, scenario 0, Basis
worden bij toepassing van Bialek
fl e 000 000,00 r;======,-ongeveer 3,5 maal zoveel kosten
o Pos! Kosten
fI 8.000 000,00
toegerekend.
Dit
wordt
Laaglas\ a
11 7 000 000,00
Ui Laaglast P
veroorzaakt doordat Hemweg
lil Hooglasl
r----------~-----f16000 000,00
weinig
MW'en
afneemt,
-~
• Hooglasl P
ti 5.000,000,00
waardoor een postzegelstructuur
weinig doorberekent. Hemweg
1---------------1
fI4.000.000,00
neemt echter wel significant veel
r-----------,----,---fl 3.000 000,00
blindvermogen op, vooral in
fl 2.000,000,00
hooglast, wat door Bialek wel
ti , .000000,00
wordt doorberekend. Worden dan
fIO.OO
1 Velsen
2 Hemweg
4 Wijdew ormer
3. Diemen
5. Olerleek
vervolgens de kosten per MW max
en MW gem bepaald bij een MWmax
van slechts 6,1 MW en een
Figuur 26: Opbouw toegerekende kosten met Bialek bij
MW gem van 1,83 MW, dan
basisscenario
ontstaan dergelijke uitschieters.
Omdat
de
kosten
worden
veroorzaakt door het blindvermogen, maar het werkzame vermogen als tariefdrager wordt
gekozen, ontstaat een dergelijk scheef beeld.
Een ander duidelijk verschil in Figuur 24 en Figuur 25 treedt op bij het knooppunt
Wijdewormer. De rekenmethodiek van Bialek rekent veel minder kosten toe dan de
postzegelmethode, omdat Bialek het feit meeneemt dat het vermogen voor Wijdewormer een
relatief korte weg aflegt van Diemen naar Wijdewormer en daardoor relatief weinig beslag op de
netwerkcomponenten legt. De postzegelmethode houdt hier geen rekening mee. Dit effect is
merkbaar ondanks dat een groot deel van de kosten door het postzegeldeel van Bialek wordt
toegerekend. Een tweede reden kan zijn dat Wijdewormer in laaglast bijna geen vermogen
afneemt en in laaglast dus ook bijna geen kosten krijgt toegerekend. De postzegelmethode houdt
hier geen rekening mee en neemt alleen de maximale belasting mee voor de toerekening.
Aangezien Diemen in hoog- en in laaglast werkzaam en blindvermogen levert aan het
netwerk, worden geen kosten aan dit knooppunt toegerekend.
Het valt op dat aan Oterleek niet erg veel kosten worden toegerekend. Aangezien
Oterleek zich gemiddeld ver van de bronknooppunten af bevindt en dus veel beslag op de
verbindingen legt en zoals eerder al bleek verantwoordelijk is voor twee-derde van de verliezen,
mag verwacht worden dat Oterleek ook relatief veel kosten toegerekend zal worden door Bialek.
In Figuur 26 is duidelijk te zien dat het grootste deel van de kosten voor Oterleek, net als voor de
meeste andere knooppunten, afkomstig is van het postzegeldeel. Voor toerekening met de
postzegelmethode geldt dat Oterleek wel veel vermogen afneemt en in absolute zin dus ook veel
kosten krijgt toegerekend, maar per MW verschilt dit niet van de andere knooppunten.
Bij dit scenario wordt bij toepassing van Bialek ongeveer de helft van de kosten direct en
de andere helft alsnog via een postzegel doorberekend, zie Figuur 26. Dit impliceert dat het net
ongeveer voor 50% procent belast is. Dit is logisch, omdat hierbij aan het n-l-criterium voldaan
wordt. Indirect gevolg hiervan is, dat de verdeling van de kosten tussen een gewoon
postzegeltarief en toepassing van Bialek weinig verschillen.
Het totaal van de kosten voor de netverliezen binnen de 'driehoek' komen bij dit
basisscenario uit op 3,90 mln. Bij verliesberekeningen die in de werkelijkheid zijn gedaan, werd
een totaal verlies voor het gehele 150 kV-netwerk van NWN berekend van 4,19 mln. Alhoewel
een aanzienlijk deel van het 150 kV-net (ongeveer de helft) zich buiten de 'driehoek' bevindt en
je dus zou verwachten dat de netverliezen van de 'driehoek' rond de 2 mln. zouden liggen, klopt
dit getal toch aardig goed. Dit komt vooral, doordat in werkelijkheid de 'driehoek' een meer dan
evenredig aandeel in de totale verliezen op 150 kV-niveau heeft, wat voor een groot deel door de
verbindingen Diemen-Hemweg en Hemweg-Velsen wordt veroorzaakt.

--------~1

Q

6.3

Scenario 1: Extra opwekking in Velsen

Als gevolg van de vrije marktwerking zullen er verschuivingen op gaan treden binnen de
verdeling van de opwekking van elektriciteit. Bij dit scenario wordt daar op in gegaan door een
extra producent in Velsen te plaatsen. Het idee hierachter is, dat de industriële belasting met een
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onafhankelijke producent, oftewel IPP'er (Independent Power Producer), overeenkomt een
eenheid te bouwen, die in elk geval de industriële belasting van elektriciteit zal voorzien. We
gaan er hier vanuit dat UNA haar productie zal terugbrengen als gevolg van het verliezen van de
industriële belasting als klant. Wanneer de eenheden van de IPP'er op het terrein van de
industriële belasting worden geplaatst, bespaart dit de industriële belasting het gebruik van het
elektriciteitsnetwerk van NWN. Met de invoering van de nieuwe E-wet is dit een reële
mogelijkheid geworden.
Voor de betreffende Ipp'er is het waarschijnlijk aantrekkelijker als niet alleen het
benodigde vermogen voor de industriële belasting in Velsen wordt opgewekt, maar een grotere
eenheid of meerdere eenheden worden neergezet, ten einde de kostprijs per MWIMWh te
drukken. Het vermogen dat de IPP'er niet aan de belasting in Velsen levert kan worden verkocht
aan andere afnemers. Dit kunnen klanten binnen het gebied van NWN zijn, maar in eerste
instantie zullen dit waarschijnlijk andere industriële concerns zijn, omdat de andere afnemers
nog niet de vrijheid hebben hun leverancier te kiezen. Dit heeft tot gevolg dat het extra door de
Ipp'er opgewekte vermogen geëxporteerd wordt naar het koppelnet, omdat dergelijke concerns
niet binnen het gebied van NWN aanwezig zijn. Deze export-variant lijkt ook interessanter. Als
het extra vermogen door de IPP'er ook
binnen NWN-gebied verkocht zal worden,
MW MVAr Cosq>
zal de UNA haar opgestelde vermogen
Laaglast
(1110
scenario)
328
0,85
200
evenveel terugbrengen als er aan nieuw
Hooglast
(2100
scenario)
290
0,88
160
opgesteld vermogen is bijgekomen. Dit zal
vergeleken met de basisscenario' s tot
Tabel 48: Belasting industrie Velsen
weinig of geen verschuivingen van
vermogensstromen leiden.
In Tabel 48 is nogmaals de belasting van de industrie in Velsen weergegeven. Wanneer
deze belasting haar vermogen bij de IPP'er contracteert, zowel MW'en als MVAr'en, zal de UNA,
de huidige leverancier, haar opwek met dezelfde hoeveelheden moeten terugbrengen. Wanneer
wordt teruggekeken naar de inzet bij de basisscenario's, zie Tabel 49, dan is te zien dat dit bij
hooglast waarschijnlijk nog geen problemen zal opleveren. Omdat de eenheden relatief hoog
belast zijn (wattvermogen), hebben ze ruimte
genoeg om terug te regelen.
Belasting
1110MW
2100 MW
Bij laaglast, echter zal het opgewekte
MW MVAr MW MVAr
werkzame vermogen bijna moeten halveren Dit
-146 1295 405,4
UNA
813
houdt waarschijnlijk in dat er een machine uit
Decentraal
168
168
0
0
bedrijf wordt genomen, omdat de eenheden
Import
299,5
303,4
814,5
417,5
anders onder hun minimale opwek (MW'en)
komen. Bovendien worden de eenheden bij een
Tabel 49: Verdeling productie bij
dergelijke lage bezettingsgraad veel minder
basisscenario's
rendabel, wat de concurrentiepositie van de UNA
(verder) zal aantasten. Twee eenheden van de
UNA komen voor uitbedrijfname in aanmerking:
Velsen 25 en Hemweg 08. Velsen 25 komt in aanmerking, omdat deze het minst rendabel is van
alle eenheden van de UNA. Mocht echter het afkopen van het contract tot afname van
hoogovengas te duur zijn, dan komt Hemweg 08 in aanmerking voor uitbedrijfname. Er is voor
deze twee deelvarianten gekozen, omdat bij het uit bedrijf nemen van Hemweg 08 er een extra
vermogensstroom van Velsen naar Hemweg zal lopen. Dit zal een geheel andere
vermogenshuishouding tot gevolg hebben. Wat voor eenheid Velsen 25 geldt, geldt ook voor
Velsen 24. Omdat Velsen 24 voornamelijk reserve staat en daardoor weinig draait is deze buiten
beschouwing gelaten.
Een groter probleem is het blindvermogen bij laaglast. Doordat de verbindingen in het
net van NWN blindvermogen opwekken en NWN vooralsnog verplicht is blindvermogen te
importeren uit het koppelnet (die ook met een overschot aan blindvermogen kampt bij laaglast) ,
zullen de eenheden binnen het gebied van NWN blindvermogen moeten opnemen. Bij het
verliezen van de industriële belasting in Velsen als klant, zou door de UNA bij laaglast nog 200
MVAr extra opgenomen (minder opgewekt) moeten worden. Hiermee komt het door de UNA op
te nemen blindvermogen op 346 MVAr. In normaal bedrijf kunnen de eenheden maximaal 190
MVAr opnemen. Volgens de ontwerpgegevens is dit maximaal 661 MVAr. Wanneer Velsen 25 uit
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gebruik wordt genomen, kan er in normaal bedrijf nog maar 140 MVAr worden opgenomen en
wanneer dit Hemweg 08 is, 110 MVAr. De grenzen voor normale bedrijfsvoering zullen in elk
geval overschreden moeten worden.
Het ligt natuurlijk voor de hand, dat NWN de UNA nooit kan verplichten op deze wijze
haar eenheden in te zetten. De eenheden van de UNA nemen dan namelijk blindvermogen op
welk de Ipp'er opwekt. Dit lijdt bovendien tot een blindvermogenstransport van Velsen naar
Hemweg en Diemen, wat een scheef spanningsprofiel tot gevolg zal hebben.
Een eerste oplossing kan zijn dat de UNA haar vermogensoverschot ook gaat exporteren
naar klanten buiten het NWN gebied. Velsen 25 of Hemweg 08 kan dan gewoon blijven draaien
en er kan meer blindvermogen opgenomen worden. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de UNA
concurrerende tarieven kan bieden vergeleken met andere Europese producenten. Deze situatie
zal in het volgende scenario worden behandeld.
Ten tweede zal de netbeheerder deze situatie proberen te voorkomen door niet alleen met
de UNA een contract voor afname van blindvermogen bij laaglast overeen te komen, maar
hetzelfde te doen met de IPP'er. Dit kan tot gevolg hebben dat de IPP'er geld ontvangt van de
beleverde belasting in Velsen voor het leveren van blindvermogen en van NWN voor het
afnemen van blindvermogen, terwijl ze slechts het verschil opwekt of opneemt. Verder zal de
landelijke netbeheerder ook contracten afsluiten met eenheden in onder andere Noord-Holland
om haar blindvermogen kwijt te raken, waardoor de import van blindvermogen zal blijven
bestaan. Nog een oplossing kan zijn het toelaten van een relatief hoge spanning in het netwerk.
In de praktijk wordt dit ook gedaan tot een hoogste spanning van maximaal 160 kV. Een laatste
oplossing is het plaatsen van spoelen in het net om het overschot aan blindvermogen op te
nemen. De kosten hiervoor worden door de netbeheerder via de tarieven doorberekend.
Naast het blindvermogen zal ook de draaiende reserve binnen het gebied van NWN
herschikt moeten worden. Sinds 1 januari geldt dat er in Nederland voldoende draaiende reserve
moet zijn om uitval van de grootste eenheid op te kunnen vangen. Bij dit scenario wordt ervan
uitgegaan dat bij het uitvallen van de grootste eenheid binnen het gebied van NWN, de overige
eenheden ongeveer de helft van het vermogensverlies kunnen opvangen en dat de rest wordt
geïmporteerd.
Bij het voorgaande is nog geen rekening gehouden met extra productie door de IPP'er of
de UNA ten behoeve van export via het koppelnet naar andere klanten. Bij transport van
blindvermogen vanuit Velsen naar het koppelnet zal het spanningsprofiel schever worden. Ook
hier zal NWN door middel van het wijzigen van de blindvermogenshuishouding
corrigerend/vereffenend moeten gaan optreden. Voordeel van export is wel dat het (koppel)net
belast gaat worden, waardoor het overschot aan blindvermogen in het (koppel)net zal afnemen.
Overigens zal het er in de praktijk op neer komen dat in laaglast alle belastingen (ook buiten
Noord-Holland) worden voorzien van blindvermogen dat wordt opgewekt door laagbelaste
kabels en lijnen in de buurt van de belasting. Hoe dit op papier door middel van het indienen van
programma's ingericht moet gaan worden is nog de vraag.
Soortgelijke vreemde, maar niet irreële situaties kunnen ook ontstaan, wanneer de UNA
gaandeweg steeds meer klanten kwijtraakt aan producenten buiten Noord-Holland en over een
paar jaar (nadat de consumenten ook elders zijn gaan inkopen) bijna de gehele belasting voor
Noord-Holland geïmporteerd moet worden. Bij de huidige netconfiguratie zal dit tot een net- of
importbeperking leiden.
Er zal nu als volgt invulling worden gegeven aan het scenario van extra opwek in Velsen:
Er wordt aangenomen dat de IpP'er drie eenheden plaatst, die elk ontworpen zijn voor een
vermogen van 450 MVA (360 MW, 270 MVAr). Qua omvang zijn ze dan elk praktisch gelijk aan
eenheid Velsen 25. De totale omvang van de IPP'er komt daarmee op 1350 MVA (1080 MW, 810
MVAr). Verder zal de IPP'er de opwek voor de industriële belasting in Velsen overnemen van de
UNA, waardoor de UNA besluit Velsen 25 of Hemweg 08 te sluiten. De IPP'er zal haar
restvermogen minus reserve naar het buitenland gaan exporteren.
Zowel de werkzame- als blindvermogenshuishouding zullen veranderen. De totale
hoeveelheid benodigd wattvermogen zal binnen het gebied van NWN, op kleine verschuivingen
in de netverliezen na, gelijk blijven. De hoeveelheid blindvermogen kan nu echter wel sterk af
gaan wijken ten opzichte van de basisscenario's. Het vermogen zal zich heel anders gaan
verplaatsen door het netwerk, waardoor transformatoren en verbindingen anders belast zullen
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gaan worden en op ander plaatsen blindvermogen zal ontstaan en verdwijnen. Dit verschil is te
zien aan de som van het opgewekte en geïmporteerde vermogen bij de diverse scenario's.
Daar waar problemen ontstaan met de blindvermogenshuishouding zorgt de
netbeheerder voor een oplossing, want die is namelijk verantwoordelijk voor de hoeveelheid,
regelbaarheid en beschikbaarheid van het blindvermogen en zoals het er nu naar uit ziet zal hij de
kosten die hiervoor worden gemaakt doorberekenen in de transportkosten. Om de hoeveelheid,
regelbaarheid en beschikbaarheid van het blindvermogen te waarborgen zal de netbeheerder in
zijn aansluitcontracten hierover afspraken moeten maken met de producenten [23], [24].

6.3.1

Belastingen
Bij dit scenario en zijn varianten zal dezelfde belastingssamenstelling als bij de
basisscenario's van 1110 MW en 2100 MW worden gebruikt. Zie hiervoor weer Bijlage D.
6.3.2

Opwekking

Velsen 25 weg in hooglast

De opwek wordt verzorgd door alle eenheden die ook in de basisscenario's waren ingezet,
plus de nieuwe eenheden van de IPP'er (IPP 123) en minus Velsen 25 of Hemweg 08. Door het
verlies van de belasting in Velsen als klant is in hooglast 290 MW en 160 MVAr minder opwek
van UNA nodig. Door het uit bedrijf nemen van Velsen 25 wordt 336 MW en 166,8 MVAr
minder opgewekt. Het verschil kan door de UNA opgevangen worden door de inzet van haar
andere eenheden iets te verhogen, waardoor die rendabeler zullen produceren, maar hun reserve
nog verder afneemt. Het verlies aan reserve door stopzetten van Velsen 25 en het opregelen van
de andere eenheden zal opgevangen worden door de IPP'er. Het is echter de vraag of dat genoeg
is.
Verder zal de blindvermogenshuishouding op orde gemaakt moeten worden. Doordat de
vermogensstromen veranderen ten opzichte van het basisscenario, waardoor de lijnen en
transformatoren anders belast zullen gaan worden, kan er in het net een blindvermogenstekort
of overschot (ten opzichte van dat basisscenario ) ontstaan. Dit overschot/tekort zal door de
netbeheerder opgevangen worden door bijvoorbeeld daarover een contract met de Ipp'er af te
sluiten. In dit geval zal de IPP' er gevraagd worden 80 MVAr
minder op te wekken, zodat de uitwisseling, na aftrek van de
MW MVAr
export, nagenoeg gelijk zal blijven aan die van het
Industrie Velsen 290
160
basisscenario. De netbeheerder zal proberen het
Export
590
450
blindvermogen zo dicht mogelijk bij de belasting op te
-80
Blindvermogen
0
wekken (of op te nemen).
Totaal
880
530
De Ipp'er zal nu 290 MW en 160 MVAr voor de
industriële belasting in Velsen opwekken en 590 MW en 450
Tabel 50: Verdeling productie
MVAr (buitenlandse belasting met cos <p = 0,8) exporteren.
IPP'erbij 2100 MW zonder
Tenslotte wordt nog 80 MVAr opgenomen, waarmee het
Velsen 25
totaal op 880 MW en 530 MVAr komt (zie Tabel 50).
Hierdoor blijft 200 MW en 280 MVAr reserve bij de IpP'er
over. De behoefte aan deze reserve is de reden dat de Ipp'er geen 1080 MW opwekt.
Wanneer de grootste eenheid uitvalt, Hemweg 08, dan valt er (na overnemen van 15
MW van Velsen 25) 610 MW en 152,3 MVAr uit. Alleen de IpP'er kan opregelen en wel 200
MW. De overige 410 MW zal uit het koppelnet moeten komen, waar nog genoeg
importcapaciteit aanwezig is. Volgens de eerdergenoemde vuistregel zou de helft van het
weggevallen vermogen door de overige eenheden en de helft door extra import opgevangen
moeten worden. Hieraan wordt nu niet voldaan. Na een loadflowberekening uitgevoerd te
hebben zonder Hemweg 08 bleek dat de grootste spanningssprong die optreedt 7 kV is, terwijl 15
kV is toegestaan. In dit geval levert afwijken van de vuistregel geen problemen op.
Blindvermogensreserve is er genoeg: De IPP'er kan alleen al het verlies van Hemweg 08
opvangen.
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De inzet van de eenheden in hooglast is te zien in Tabel 51. De waarden voor de import
en daardoor de totalen kunnen licht afwijken van de getallen die in de tekst beschreven worden,
doordat de ontstane verliezen (watt- en blindvermogen) in de uiteindelijke
2100MW

Belasting
Scenario

Diemen 33
Hemweg08
Velsen 25
IJmond 01
IPP 123
HVCA
AVI West
WKCP
WKCrownvG
Import Diemen
Totaal

Basis
MW
220
595
336
144

MVAr
77,9
152,3
166,8
8,4

-

-

36
50
67
15
814,5
2277,5

0
0
0
0
417,5
822,9

Met IPP
Velsen 25 weg
Hemweg 08 weg
MVAr
MW
MW
MVAr
84,7
240
250
77,9
610
152,3
340
159,1
8,4
8,4
145
145
880
930
350
530
36
0
0
36
0
50
50
0
67
0
67
0
15
15
0
0
222,7
30,4
454,4
194,5
2275,7 805,8 2277,4
789,9

Tabel 51: Verdeling productie bij 2100 MW en IPP'er in Velsen

loadflowberekeningen iets afwijken. Dit is weer het gevolg van het feit dat Diemen als Slackbus
wordt gebruikt: Dat is de sluitpost. Dit is vooral duidelijk bij de blindvermogenshuishouding.
Doordat in dit scenario de opwek beter verdeeld is binnen het netwerk is zo'n 80 MVAr minder
nodig om de spanningen op peil te houden. Hiermee is bij de inzet van de IPP'er al rekening
gehouden.
De totale wattvermogens en blindvermogensvraag blijft ongeveer gelijk in het gehele
netwerk. Wanneer Velsen 25 weg is nemen de totale verliezen met ongeveer 2 MW af. Wanneer
Hemweg 08 weg is, gaat het om maar 0,1 MW. De fluctuaties in de
blindvermogenshuishoudingen zijn groter, maar niet bijzonder.
Hemweg 08 weg in hoog last

Bij het uit bedrijf nemen van Hemweg 08 neemt de opwek van UNA met 595 MWen
152,3 MVAr af. Het verschil kan nu niet geheel opgevangen worden door de inzet van de andere
eenheden van de UNA. Het tekort voor de UNA van 595 - 290 = 305 MW zal voor 25 MW door
de UNA zelf worden opgevangen. 280 MW zal nu door de UNA worden ingekocht bij een andere
producent binnen of buiten Noord-Holland. Het kleine verschil in blindvermogen van 7,7 MVAr
dat UNA moet leveren wordt door Velsen 25 opgevangen. Voor de eenvoud is ervoor gekozen dat
UNA de genoemde 280 MW bij de IpP'er contracteert. Het verlies aan reserve door stopzetten
van Hemweg 08 en het opregelen van de andere eenheden
wordt wederom opgevangen door de IPP'er.
De IPP'er zal nu 290 MW en 160 MVAr voor de
MW MVAr
industriële belasting in Velsen opwekken, 280 MW om het Industrie Velsen 290
160
verlies van Hemweg 08 op te vangen en 360 MW en 270
Hemweg08
280
0
MVAr (cos q> = 0,8) opwekken voor export. In totaal dus 930
Export
360
270
MW en 430 MVAr. Hierdoor blijft 150 MW en 380 MVAr aan
Blindvermogen
0
-80
reserve over bij de IpP'er. Wederom zal de IPP'er een overschot
930
350
Totaal
aan blindvermogen van 80 MVAr ten opzichte van het
Tabel 52: Verdeling productie
basisscenario verwerken.
IPP'er bij 2100 MW zonder
Wanneer nu de grootste eenheid uitvalt, Velsen 25,
Hemweg08
dan valt er 340 MW en 159,1 MVAr uit. De IPP'er (drie
eenheden die elk 310 MW draaien) en Diemen 33 kunnen
samen 160 MW opregelen, de overige 180 MW zal uit het
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koppelnet moeten komen. Daarvoor is nog genoeg import-capaciteit aanwezig.
Blindvermogensreserve is er ook nu genoeg: De IPP'er kan weer al het verlies aan opwek van
blindvermogen opvangen.
De situatie waarin het tekort van de UNA niet door de IpP'er wordt opgewekt, maar
wordt geïmporteerd heeft hetzelfde plaatje tot gevolg: De 280 MW voor de UNA wordt
geïmporteerd, maar er wordt dan ook 280 MW meer tegengesteld door de IPP'er geëxporteerd.
De uitwisseling in Diemen die ontstaat is dus een optelsom van de export door de Ipp'er
(zie Tabel 50 en Tabel 52) en de import door UNA voor de kleine klanten in Noord-Holland
(814,5 MW, 417,5 MVAr). Het vermogen dat de Ipp'er exporteert kan ten dele ook ter dekking
zijn van de verliezen die ontstaan door het transport van zijn vermogen naar de klant. Bij dit
scenario wordt ook het verschil duidelijk tussen enerzijds de programma's die ingeleverd worden
en de vermogens die per programma zullen lopen en anderzijds de uiteindelijke situatie met zijn
netto vermogensstromen in het net.
Velsen 25 weg in laag last

De opwek bestaat ook nu uit alle eenheden uit het 1110 MW basisscenario, plus de
IPP'er (IPP 123) en minus Velsen 25 of Hemweg 08. De IPP'er neemt weer de opwek voor de
industriële belasting in Velsen op zich (ditmaal 328 MW, 200 MVAr) en exporteert het restant
van zijn (werkzame) vermogen. UNA verliest deze belasting.
Door het uit bedrijf nemen van Velsen 25 wordt 303 MW minder opgewekt en 76,8
MVAr minder opgenomen. Het verschil zal in eerste instantie door de eenheden van de UNA
opgevangen moeten worden. Zij zullen 25 MW minder moeten opwekken, maar 276,8 MVAr
meer moeten opnemen. Dit is voor de eenheden van de UNA alleen niet haalbaar. Aan de andere
kant wordt aangenomen dat de industriële belasting waarnaar de IPP'er exporteert ongeveer
constant blijft bij hoog en laaglast, wat inhoudt dat de IPP'er net als in de hooglast situatie
zonder Velsen 25 590 MW en 450 MVAr (cos <p = 0,8) exporteert. Hiermee komt de totale
productie van de IPP'er op 918 MW en 650 MVAr.
Nu doet zich de vreemde situatie voor dat de IPP'er blindvermogen opwekt en de
eenheden van de UNA blindvermogen opnemen. Daar komt bij dat er in laaglast een overschot
aan blindvermogen is in het net van NWN en het koppelnet, waardoor er weinig behoefte zal
zijn aan opwekking van blindvermogen door de IpP'er. Via
afspraken/contracten tussen de IPP'er, NWN en de
MW MVAr
netbeheerders van de netwerken tussen Diemen en de klant
Industrie Velsen 328 200
waarnaar de IPP'er exporteert, wordt het volgende geregeld:
Export
590
450
De UNA zal geen blindvermogen (146 MVAr) hoeven op te
UNA
0
-146
nemen, dit wordt minder opgewekt door de Ipp'er. Het
Blindvermogen
-450
0
blindvermogen dat de IPP'er zou opwekken voor export (450
54
Totaal
918
MVAr) wordt onttrokken aan de netdelen tussen de IPP'er en
zijn klant. Indien dit niet voldoende is, kan het
Tabel 53: Verdeling productie
blindvermogen door een eenheid dichter bij de klant worden
IPP'er bij 1110 MW zonder
opgewekt. Nu blijft van de 650 MVAr die de IpP'er zou
Velsen 25
opwekken nog 54 MVAr over die de IpP'er gewoon zal
opwekken en aan de industriële belasting in Velsen zal
leveren, zie Tabel 53. De rest van de blindvermogensbehoefte van de industriële belasting in
Velsen wordt gedekt door import en blindvermogen van de verbindingen zelf. Hier is geen
rekening gehouden met de mogelijkheid dat het blindvermogensoverschot in het koppelnet zal
afnemen, doordat het zwaarder belast gaat worden door het geëxporteerde vermogen van de
IPP'er.
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De hoeveelheid draaiende reserve is nu geen probleem; De eenheid met de grootste
opwekking die uit kan vallen is een van de IPP-eenheden. Deze wekken elk 306 MW en 16 MVAr
op. Dit kan makkelijk worden opgevangen door de overige eenheden en/of import. De inzet van
Belasting
Scenario

Diemen 33
Hemweg08
Velsen 25
IJmondOl
IPP 123
HVCA
AVI West
WKCP
WKCrownvG
Import Diemen
Totaal

1110MW
Basis
MW
185
192
303
133

MVAr
-44,4
-4,3
-76,8
-20,5

-

-

36
50
67
15
299,5
1280,5

0
0
0
0
303,4
157,4

Met IPP
Velsen weg
Hemwegweg
MW
MVAr
MW
MVAr
185
0
150
0
167
0
202
0
133
0
133
0
918
688
54
54
36
36
0
0
50
0
50
0
0
67
67
0
15
15
0
0
-288,2 115,3
-59,6
88,6
1282,8 169,3 1281,4 142,6

Tabel 54: Verdeling productie bij 1110 MW en IPP'er in Velsen

de eenheden in laaglast is te zien in Tabel 54.
Door de zwaardere belasting van de verbindingen zullen de verliezen toenemen, wat ook
te zien is aan de totalen van de werkzame vermogens, die bij beide varianten zijn toegenomen ten
opzichte van het basisscenario. De veranderingen in het totaal verbruikte blindvermogen zijn
relatief bescheid.
Hemweg 08 weg in laag last

Door het uit bedrijf nemen van Hemweg 08 wordt 192 MW minder opgewekt en slechts
4,3 MVAr minder opgenomen. Wanneer eenzelfde redenatie als hiervoor gevolgd wordt, zal de
UNA allereerst 136 MW minder gaan opwekken. Dit kan problemen opleveren, omdat alle
eenheden van de UNA die nog draaien WKK-eenheden zijn of de verplichting tot afname van
Hoogovengas hebben. Hier wordt op dit probleem niet verder ingegaan en de productie wordt
gewoon in mindering gebracht op de het vermogen van de bestaande eenheden. De industriële
belasting waarnaar de IPP'er exporteert blijft ook nu constant; de IPP'er blijft 360 MW en 270
MVAr (cos <p = 0,8) exporteren, net als het scenario in hooglast zonder Hemweg 08. Samen met
de productie voor de industriële belasting in Velsen (328 MW
en 200 MVAr) komt de totale productie van de IPP'er op 688
MW en 470 MVAr, zie Tabel 55.
MW MVAr
Via afspraken/contracten tussen de IPP'er, NWN en
Industrie Velsen 328 200
de netbeheerders wordt het volgende geregeld: De UNA zal
Export
360 270
geen blindvermogen (146 MVAr) hoeven opnemen en het
-146
UNA
0
blindvermogen dat de IPP'er zou opwekken voor export (270
Blindlast
0
-450
MVAr) wordt weer onttrokken aan de netdelen tussen de
Totaal
688
54
Ipp'er en zijn klant. De uiteindelijke opwekking door de IPP'er
Tabel 55: Verdeling productie
bedraagt dan 688 MW en 54 MVAr. Draaiende reserve is nu
IPP'er bij 1110 MW zonder
zeker geen probleem, omdat de grootste eenheid (Velsen 25)
Hemweg08
nog kleiner is dan de regelruimte van de IpP'er.
Met betrekking tot hoog- en laaglast moet gezegd
worden, dat aangenomen is, dat de verliezen door de
netbeheerder zullen worden gecontracteerd binnen of buiten Noord-Holland en dus gedeeltelijk
binnenkomen via het koppelnet in Diemen (Diemen fungeert als slackbus in de
loadflowberekening). Verder wordt decentrale opwek gewoon ingezet, want die is rendabel
genoeg doordat het om WKK's met een hoog totaalrendement of huisvuilcentrale's met
goedkope brandstof gaat, of omdat er afnamecontracten zijn zoals bij Diemen 33 en IJmond 01.
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Tenslotte moet opgemerkt worden, dat de aard (cos <p, omvang en continuïteit) van de
industriële klant van de IPP'er grote gevolgen heeft voor de vermogenshuishouding.

6.3.3

Resultaten loadflowberekening en Bialek

Velsen 25 weg in hoog last

De resultaten van de loadflowberekening op basis van het scenario met een IPP'er in
Velsen waarbij Velsen 25 niet meer gebruikt wordt, is te zien in Bijlage E. Te zien is daar dat de
vermogensstromen tussen Diemen-Hemweg-Velsen omgekeerd zijn. Dit komt door de
exportcomponent van de Ipp'er in Velsen. Gevolg hiervan is ook dat de vermogensstromen in
alle andere verbindingen sterk gereduceerd zijn door de tegengestelde exportcomponent. Dit
geldt niet voor de verbinding Oterleek-Velsen, doordat de exportcomponent in dezelfde richting
stroomt als de oorspronkelijke vermogensstroom. Dit heeft een zware belasting van deze
verbinding tot gevolg (72%). Behalve een van de drie verbindingen Velsen-Vijfhuizen (57%)
blijven verder alle verbindingen onder een belasting van 40%.
Door de lagere belasting van het netwerk zijn de totale verliezen ook sterk afgenomen
naar 4,5 MW in hooglast. De komst van de IPP'er heeft de productie dichter bij de belastingen
gebracht en is dus voordelig voor de belasting van het netwerk. Verder heeft het knooppunt
Velsen (1) de taak van leverancier van vermogen overgenomen van Diemen (3) en wekt nu dus,
naast Hemweg (0,9 MW) bijna alle verliezen op. Nog steeds geldt dat de meeste verliezen worden
gemaakt voor de knooppunten Oterleek (5), 3,3 MW en Wijdewormer (4),1,2 MW.
Door de tegengestelde vermogensstromen ten behoeve van export en de daaruit volgende
lagere belasting van de meeste verbindingen is de productie van blindvermogen in de
verbindingen toegenomen ten opzichte van het basisscenario. Alleen de verbinding OterleekVelsen is minder gaan opwekken door de veel hogere belasting dan in het basisscenario.
De hoogste spanning bevindt zich nu logischerwijs in Velsen (1) met 152 kV, omdat daar
nu het meeste vermogen vandaan moet komen en niet meer uit Diemen (3), 150 kV i.p.v. 157
kV. Omdat Velsen relatief dicht bij Haarlemmermeer ligt, bevindt zich nu de laagste spanning in
Anna Paulowna met 147 kV. Het spanningsverschil binnen het net is teruggelopen tot 5 kV,
doordat Velsen zich meer in het centrum van het netwerk bevindt.
Hemweg 08 weg in hoog last

Wanneer in plaats van Velsen 25, Hemweg 08 stilgezet wordt - de tweede variant van dit
scenario - ontstaat globaal een soortgelijk plaatje. In de Bijlage E is te zien dat de meeste
vermogensstromen ook nu sterk gereduceerd zijn door de tegengestelde exportcomponent van de
IPP'er. Omdat de omvang van de export echter kleiner is, is dit effect ook kleiner. Door het
wegvallen van de eenheid in Hemweg en het blijven draaien van de eenheid in Velsen vindt een
groot transport van vermogen vanuit Velsen over de verbinding Hemweg-Velsen plaats. Hierbij
komt dan nog de exportcomponent van de IPP'er in Velsen. Omdat deze verbinding een
vermogen kan transporteren van 2x500 MVA, blijft de belasting beperkt tot 42%. Opvallend is
verder dat er, door de zware belasting van Hemweg-Velsen, nog meer vermogen van Velsen (1)
naar Oterleek (5) en nog verder naar Wijdewormer (4) vloeit. Hierdoor neemt de belasting van
de verbinding Oterleek-Velsen toe tot 78%. Bij uitval van een circuit zal het vermogen
onderlangs moeten worden getransporteerd. Andere verbindingen geven geen problemen.
De verliezen zijn vergelijkbaar aan het basisscenario in hooglast. Door het stilzetten van
Hemweg 08 in plaats van Velsen 25 stroomt er een groot vermogens van Velsen naar Hemweg,
wat veel verliezen veroorzaakt (1,8 MW). De erg hoge belasting van Oterleek-Velsen geeft ook
een extra toename ten opzichte van de vorige variant (3,7 MW). De andere verbindingen hebben
iets minder verliezen, maar deze vermindering weegt niet op tegen de ontstane extra verliezen.
Velsen (1) wekt bijna al deze verliezen op. De rest wordt vanuit Diemen (3) geleverd. Nog steeds
geldt dat de meeste verliezen worden gemaakt voor het knooppunt Oterleek (5) met 3,5 MW.
Doordat de meeste verbindingen nu zwaarder belast worden, wordt minder
blindvermogen opgewekt dan in de vorige variant en het basisscenario in hooglast. Dit is vooral
duidelijk voor de verbinding Hemweg-Velsen: 44,1 MVAr in het basisscenario, 54,9 MVAr
wanneer Velsen 25 wordt stilgezet en 33,7 MVAr in wanneer dit Hemweg 08 is. Opvallend is ook
dat in Oterleek 0,3 MVAr minder wordt afgenomen. Dit komt doordat de verbindingen achter
Oterleek minder blindvermogen afnemen, door een gewijzigde spanningshuishouding in het
net.
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De hoogste spanning bevindt zich weer in Velsen (1) met 153 kV, omdat daar weer het
meeste vermogen vandaan moet komen. Diemen (3) bevindt zich nu op 152 kV i.p.v. 157 kV,
doordat er weer import is. De laagste spanning bevindt zich weer in Anna Paulowna met 148 kV.
Het spanningsverschil binnen het net is ook nu 5 kV.
Velsen 25 weg in laag last

In de laaglast situaties van dit scenario wordt echt duidelijk dat er vermogen
geëxporteerd wordt. Alleen in Velsen (1) stroomt werkzaam vermogen het netwerk in en via alle
verbindingen wordt dit richting Diemen (3) getransporteerd. Hierdoor keren ten opzichte van
het basisscenario in laaglast alle vermogensstromen om, met uitzondering van Oterleek-Velsen.
De belastingen van de verbindingen Diemen-Hemweg-Velsen en Oterleek-Velsen nemen sterk
toe. De belastingen van de overige verbindingen nemen niet qua omvang toe, maar keren om.
Oterleek-Velsen is met 57% de zwaarst belaste verbinding. De overige verbindingen variëren
tussen de 10% en de 30%.
Ten opzichte van het laaglast basisscenario nemen de verliezen met meer dan 100% toe
van 1,8 MW naar 4,0 MW. Dit komt voornamelijk door de verbinding Oterleek-Velsen en in
mindere mate de verbindingen Diemen-Hemweg-Velsen. De overige verbindingen veroorzaken
zelfs iets minder verliezen. Al deze verliezen worden door het knooppunt Velsen geleverd. Alle
andere knooppunten zijn belastingen, waarbij vooral de knooppunten Diemen (3) en Oterleek
(5) door hun hoge belastingen verantwoordelijk zijn voor deze verliezen van 2,8 MW
respectievelijk 1,1 MW.
De blindvermogensstromen lopen precies tegengesteld aan de werkzame
vermogensstromen. Dit komt doordat er weliswaar werkzaam vermogen wordt geëxporteerd,
maar nog steeds blindvermogen wordt geïmporteerd, dat vervolgens voor meer dan de helft
wordt opgenomen in Velsen. Dit beeld is bijna identiek aan de situatie in het basisscenario. De
blindvermogensproductie in de verbindingen is in totaal iets lager, doordat de verbindingen
Diemen-Hemweg-Velsen en Oterleek-Velsen zwaarder worden belast. Belangrijk verschil is, dat
door de tegengestelde blindvermogensstroom van de IPP'er in Velsen (1) de totale
blindvermogensstromen zijn afgenomen.
De bijna ongewijzigde blindvermogenshuishouding komt overeen met een praktisch
ongewijzigde spanningshuishouding: Haarlemmermeer is nog het laagst met 155 kV en Diemen
het hoogst met 158 kV. Het spanningsverschil is echter maar 3 kV. Dit komt ten eerste doordat
het belangrijkste punt van invoeding van werkzaam vermogen weer Velsen is, wat centraler in
het netwerk ligt dan Diemen. Ten tweede is het blindvermogen beter verdeeld over het net en
behoeft er minder getransporteerd te worden. De spanningen zijn net als in het basisscenario
relatief hoog om blindvermogen kwijt te raken.
Hemweg 08 weg in laag last

De tweede variant van dit scenario levert in laaglast hetzelfde plaatje op als de variant
zonder Velsen 25 in plaats van Hemweg 08. Er wordt nog steeds geëxporteerd, alleen is de
omvang beperkter. Alleen in Velsen (1) stroomt weer werkzaam vermogen het netwerk in en via
alle verbindingen wordt dit weer richting Diemen (3) getransporteerd. Alleen van de verbinding
Hemweg-Velsen is de belasting toegenomen ten opzichte van de vorige variant. Dit komt door
het vermogen dat van Velsen (1) naar Hemweg (2) moet worden getransporteerd door het
stilzetten van Hemweg 08. Verder worden alle andere verbindingen lichter belast dan in de vorige
variant, maar nog steeds een stuk zwaarder dan in het basisscenario. Oterleek-Velsen is met 48%
nog steeds de zwaarst belaste verbinding. De overige verbindingen variëren tussen de 9% en de
30% belasting.
Ten opzichte van het laaglast basisscenario nemen de verliezen weer flink toe van 1,8
MW naar 2,7 MW. Dit is wel een stuk lager dan bij de vorige variant (4,0 MW). In hooglast
waren de verliezen van deze variant wel hoger dan de variant zonder Velsen 25. Dit komt
voornamelijk door een lagere belasting van de verbinding Oterleek-Velsen en Diemen-Hemweg.
Dit wordt veroorzaakt door de gedaalde export ten opzichte van de vorige variant. De overige
verbindingen veroorzaken nagenoeg dezelfde verliezen. Al deze verliezen worden weer door het
knooppunt Velsen geleverd. Alle andere knooppunten zijn belastingen, waarbij vooral Diemen
(3) relatief veel verliezen (1,2 MW) veroorzaakt.
De blindvermogensstromen lopen precies hetzelfde als bij de vorige variant. De omvang
is kleiner doordat de export ook kleiner is. Hierdoor worden zoals gezegd de verbindingen ook
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lichter belast, wat meer blindvermogensproductie tot gevolg heeft dan in de vorige variant, maar
minder dan in het basisscenario.
Ook nu heeft Haarlemmermeer de laagste spanning met 157 kV en Diemen de hoogste
met 159 kV. Het spanningsverschil is nu slechts 2 kV; Nog minder dan in de vorige variant. Het
blindvermogen is nu nog beter verdeeld over het net. De spanningen zijn net als in de vorige
laaglastscenario relatief hoog om blindvermogen kwijt te raken.

6.3.4

Gevolgen voor de tarieven

Velsen 25 weg

Bij dit scenario worden al
wat duidelijker verschuivingen
van kosten zichtbaar tussen de
postzegelstructuur
en
de
rekenmethodiek van Bialek.
Iets wat niet in Figuur 27
en Figuur 28 is te zien, is dat aan
knooppunt Velsen wel kosten
zijn toegerekend, zie Bijlage F.
Dit is in Figuur 29 wel te zien. In
dit scenario is knooppunt Velsen
in hoog- en in laaglast een
opwekker
van
werkzaam
vermogen. In laaglast neemt
Velsen
echter
veel
blindvermogen op. Vandaar dat Bialek
wel kosten toerekent en de
postzegelmethode niet. Aangezien MW max en MW gem beide 0
zijn, is in de grafiek niets
aangegeven.
Of dit doorberekenen van kosten door
Bialek altijd wenselijk is, wordt
in Hoofdstuk 7 besproken.
Dat de kosten voor
Hemweg hoger uitvallen bij
Bialek komt praktisch alleen
door
de
grote
blindvermogensopname in hooglast,
zie Figuur 29. Mede doordat
MW max en MW gem waarden weer
laag zijn
geeft
dit weer
uitschieters.

Toegewezen kosten per MWgem, scenario 1a, VLN 25 weg
fl 90 000,00

fl BODOO,OO

+-------

ti 70.000,00

t--------

per MWgem Postzegel
~per

MWgem Blalek

{(eo.ooo,OO
fl5000D,OO

t------

fl40,OOO,OO

+------

1130,000,00
rI20.000,00

+------

fl 10 000,00

fIO,OO +-----~, Velsen

2 Hemweg

3 Diemen

4 Wijdewarmer

5 Olerleek

Figuur 27: Vergelijking kostentoerekening per MWgem
Bialek en postzegel bij Velsen 25 weg

Toegewezen kosten per MWmax, scenario 1a, VLN 25 weg
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Figuur 28: Vergelijking kostentoerekening Bialek per
MW max en postzegel bij Velsen 25 weg
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Dat de kosten voor
Opbouw toegewezen kosten bij Blalek. scenario 1a, VlN 25 weg
Diemen bij Bialek lager zijn is het
117000 000,00 T ; = = = = = , - - - - - - gevolg van de beperkte afstand
o Post Kosten
die
het
vermogen
voor
f!
Laaglasl a
i'11 Laaglast P
knooppunt Diemen aflegt vanuit
IIHo091'"
f---------r-,----Velsen
en
Hemweg.
De
.HooQlast P
t-'--------'-----'------postzegelmethode houdt hier
geen rekening mee en berekent
113.000 000,00
voor knooppunt Diemen ook een
rl2000,000,00
deel van de kosten van de rest
ti '.000,000,00
van het netwerk. Verder is de
afname van blindvermogen door
ti 0,00
2. Hemweg
3 Diemen
1 Velsen
4. WIJdewarmer
5 Olerleek
Diemen 0 MVAr in hoog- en in
laaglast. Ondanks dat ruim de
Figuur 29: Opbouw toegerekende kosten met Bialek bij
helft van de kosten voor Diemen
Velsen 25 weg
toegewezen is op basis van het
postzegeltarief, blijft dit verschil
duidelijk. Diemen veroorzaakt
wel drie-vierde van de verliezen in laaglast, maar dat is slechts een klein deel van de totale
kosten.
Dat de kosten voor Oterleek bij het postzegeltarief duidelijk lager liggen dan bij Bialek,
komt doordat Oterleek, zoals eerder genoemd, een zware belasting van de verbinding OterleekVelsen veroorzaakt. Een groot deel van de kosten van deze verbinding kunnen dus direct naar het
knooppunt Oterleek worden doorberekend. Verder belast ook alleen Oterleek de verbinding
Diemen-Oterleek in hooglast en veroorzaakt Oterleek drie-vierde van de verliezen in hooglast.
Voor Wijdewormer geldt een soortgelijk verhaal.
Opvallend is, dat ondanks dat er een groter deel bij Bialek via het postzegeldeel dan via
het evenredigheidsdeel wordt toegerekend er evengoed grote verschillen tussen de
postzegelmethode en de rekenmethodiek van Bialek zitten.
Wat bij het basisscenario ook al duidelijk was, is dat de kosten per MWmax veel vlakker
lopen over de verschillende scenario's dan de kosten per MWgem • Dit komt doordat de waarde
van MWgem altijd lager zal zijn dan de waarde van MW max' Daardoor zullen de kosten per MWgem
altijd hoger zijn. Wanneer de
in
laaglast
MW
waarde
Toegewezen kosten per MWgem, scenario 1b, HWG 08 weg
bijvoorbeeld 0 is en in hooglast
maximaal, zullen de kosten per
ft 50 000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----;===-==;1
MW gem ongeveer drie maal zo
fI 45 000,00
hoog zijn.
(140000.00
6 000 000,00

fl 5.000 000,00

Q

fI4.000.000,OO

+-----~------~

Hemweg 08 weg

De kosten per MWmax en
MWgem
liggen
voor
elk
knooppunt bij dit scenario
duidelijk lager. Dit komt vooral
doordat het aantal afgenomen
MW'en beduidend hoger is,
waardoor de kosten per MW
lager zijn, zie Figuur 30 en Figuur
31.
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Figuur 30: Vergelijking kostentoerekening per MWgem
Bialek en postzegel bij Remweg 08 weg
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Ook hier geldt weer dat
Toegewezen kosten per MWmax, scenario 1b. HWG 08 weg
het knooppunt Velsen wel kosten
fI18.000,00 - r ; = = = = = = ; - - - - - - - - - - - - - - - - ,
wordt toegerekend, maar dat
per MWmax Postzegel 1_
fI16.000,00
Velsen geen werkzaam vermogen
WJper MWmax Blalek
f114.000,OO
afneemt, waardoor deze afname
fl12.000,OO
niet zie Figuur 30 en Figuur 31
fI 10000,00
weergegeven kan worden.
fI 8.000,00 t - - Wat Oterleek betreft is er
bij dit scenario ten opzichte van
fI 6 000,00
het scenario zonder Velsen 24 ook
fI4.000,00
weinig veranderd. Dit is het enige
fl2000,OO
knooppunt waar Bialek meer
fl 0,00
1 Velsen
2 Hemw eg
3 Dtemen
4 Wijdew ormer
5 Olerleek
kosten aan toerekent dan de
postzegelmethode. Dit om precies
Figuur 31: Vergelijking kostentoerekening per MWmax
dezelfde redenen: Zwaar beslag op
Bialek en postzegel bij Hemweg OS weg
Oterleek-Velsen en veroorzaking
van veel verliezen.
Bij alle andere knooppunten rekent Bialek minder kosten toe dan de postzegelmethode.
Naar Diemen worden bijvoorbeeld weinig kosten toegerekend, omdat dit knooppunt alleen
vermogen in laaglast afneemt en
dan ook alleen werkzaam
Opbouw toegewezen kosten bij Bialek. scenario 1b. HWG 08 weg
vermogen,
zie
Figuur
32.
Blijkbaar
leggen
al
deze
knooppunten minder beslag op
het
netwerk
dan
de
postzegelmethode
doet
vermoeden.
Bij Hemweg is het
verschil klein. Ten eerste al
112000.000,00
doordat het grootste deel van de
toegerekende kosten ook bij
fr 1 000 000,00
Bialek via een postzegeldeel gaat
rJ 0,00
en ten tweede, omdat zijn
1 Velsen
2 Hemweg
3 Diemen
4 WIJdewarmer
5 OIerieek
vermogen toch dicht uit de buurt
haalt: Diemen en Velsen. Voor
Figuur 32: Opbouw toegerekende kosten met Bialek bij
Wijdewormer ten slotte geldt,
Hemweg OS weg
dat dit knooppunt zijn vermogen
ook redelijk uit de buurt haalt:
Diemen
+----~-

6.4

Scenario 2: Export

op het moment van schrijven van deze tekst begint al duidelijk te worden, dat er in het
koppelnet geen ruimte meer zal zijn voor extra import vanuit het buitenland, doordat de
importcapaciteit al bijna ten volle is gecontracteerd. Dit is vooral een gevolg van de tendens bij
grootverbruikers, zoals de Nederlandse Spoorwegen, om hun energie (gedeeltelijk) buiten
Nederland in te gaan kopen. Verder geldt ook, dat de (veilige) importcapaciteit van het net van
NWN, bijna volledig benut is. Mocht een onafhankelijke producent besluiten te gaan opwekken
voor afnemers binnen het gebied van NWN, zoals in scenario 1, dan zullen zijn eenheden dus
ook binnen dit gebied geplaatst moeten worden. Ook wanneer de nieuwe producent gaat
produceren voor afnemers buiten het gebied van NWN kan er bewust gekozen worden voor
vestiging binnen dit gebied. Op deze wijze houdt de producent de mogelijkheid open in de
toekomst klanten binnen het gebied van NWN te voorzien van elektriciteit. Hiermee komen we
terug bij het vorige scenario, met als aanpassing dat er wel een IPP'er bijkomt, maar dat er geen
belastingen van de UNA worden overgenomen. Hierdoor zal de productie van de UNA niet
afnemen. Er wordt dus een IPP'er die exporteert aan de basisscenario's toegevoegd.
Er wordt ook nu van uitgegaan dat deze nieuwe eenheden invoeden in Velsen. Omdat het
nu niet om het contract met een industrieel complex in Velsen gaat is dat geen reden voor de
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Ipp'er om zich in Velsen te vestigen. Er is wel een aantal andere redenen om toch in Velsen in te
voeden:
• Er zal aangesloten moeten worden op een bestaand 150 kV station, omdat de kosten
anders erg hoog worden en de investering waarschijnlijk niet meer rendabel zal zijn.
• Om te kunnen exporteren, moet het opgewekte vermogen getransporteerd kunnen
worden naar het koppelnet. Dit houdt in dat invoeding ergens op de 'basis' van de
'driehoek' moet plaatsvinden: Velsen, Hemweg of Diemen. De andere verbindingen
zullen al snel te zwaar belast worden.
• Voor koeling moet, het liefst stromend, water in de buurt zijn. In Velsen kan op zee
gekoeld worden, bij de Hemweg op het Noordzee-kanaal en in Diemen op het IJmeer.
De koelcapaciteit van het Noordzee-kanaal is echter beperkt en wordt al gebruikt door
de eenheden in Hemweg. Het IJmeer, als onderdeel van het IJsselmeer, heeft ook een
beperkte koelcapaciteit. Ik deze hoek van het Ijsselmeer, die afgeschermd wordt door
de markerwaard-dijk, koelen de eenheden in Diemen en een aantal eenheden in de
FIevopolder. Verder komen op het Ijsselmeer rivieren uit waarop ook veel industrie
koelt en is het relatief stilstaand water. Van de drie mogelijke locaties is Velsen qua
koelcapaciteit dus de enige reële optie.
Ook nu geldt, dat het voor de IpP'er waarschijnlijk aantrekkelijker is om een grotere
eenheid of meerdere eenheden te bouwen, ten einde de kostprijs per MWIMWh te drukken. Om
eerdergenoemde redenen zal de klant naar wie geëxporteerd wordt, weer een industrieel concern
buiten het gebied van NWN zijn. Voorwaarde voor dit scenario is natuurlijk wel, dat de UNA
voldoende concurrerende tarieven kan bieden vergeleken met andere Europese producenten.
Mocht dit niet zo zijn, dan is de aanname dat de UNA geen klanten verliest binnen het gebied
van NWN onjuist.
Bij dit scenario zou het in principe niet nodig moeten zijn de draaiende reserve te
herschikken. Het uitgangspunt voor draaiende reserve is dat de grootste eenheid moet kunnen
uitvallen binnen een bepaald gebied. Zolang er voldoende draaiende reserve is voor de grootst
aanwezige eenheid en de eenheden die worden toegevoegd kleiner zijn dan deze eenheid, is er dus
ook voldoende draaiende reserve voor die nieuwe eenheden. De nieuwe eenheden zullen,
wanneer ze niet volledig belast worden, zelfs draaiende reserve toevoegen. Bij het hooglast
basisscenario is de draaiende reserve echter erg krap en zal de komst van de IPP'er worden
gebruikt om de draaiende reserve wat te verbeteren.
Er zal als volgt invulling worden gegeven aan het exportscenario (scenario 2): Er wordt
aangenomen dat de IPP'er drie eenheden plaatst, die elk ontworpen zijn voor een vermogen van
450 MVA (360 MW, 270 MVAr). Een veel groter vermogen heeft overigens geen zin, omdat dan
het vermogen niet meer uit Velsen weg getransporteerd kan worden door de beperkte capaciteit
van de verbindingen Velsen uit. De totale omvang van de IPP'er komt daarmee op 1350 MVA
(1080 MW, 810 MVAr). Dit komt overeen met de extra opwek in Velsen bij het vorige scenario.
Een deel zal als draaiende reserve door de netbeheerder worden gecontracteerd en de rest zal
geëxporteerd worden.

6.4.1

Belastingen
Bij dit scenario zal weer dezelfde belastingssamenstelling als bij de basisscenario's van
1110 MW en 2100 MW worden gebruikt. Zie hiervoor weer Bijlage D.
6.4.2

Opwek
De opwek wordt nu verzorgd door alle eenheden die ook in de basisscenario's waren
ingezet plus de nieuwe eenheden van de Ipp'er (IPP 123). De Ipp'er zal niet al zijn vermogen
kunnen exporteren, daar hij ook een bijdrage zal moeten leveren aan de draaiende reserve. Er
wordt nu van uitgegaan dat de IPP'er 900 MW en 675 MVAr (cos cp = 0,8) zal opwekken voor
export. Hiermee komt zijn draaiende reserve op 180 MW en 135 MVAr.
Hooglast

Het extra vermogen van de IPP'er wordt in beginsel gewoon gesuperponeerd op de
bestaande situatie. Hierdoor zullen in de verbindingen tussen Velsen, Hemweg en Diemen de
vermogensstromen omkeren en zal de import in Diemen sterk verminderen en mogelijk

- 77-

Evaluatie tariefstructuren elektriciteitstransport

Toekomstscenario' s

veranderen in export. De totale belasting in het gebied zal (op wijzigingen in de verliezen na)
gelijk blijven.
Na een eerste loadflowberekening blijkt dat de verbindingen tussen Oterleek en Velsen
overbelast worden. Verder wordt het spanningsprofiel van Velsen naar Diemen erg scheef.
Export bij een dergelijke inzet van eenheden levert dus een transportbeperking op. De productie
van blindvermogen moet dus herschikt worden. Gekozen is dit zoveel mogelijk binnen het
gebied van NWN te doen en voor een klein deel daarbuiten. Allereerst zullen Diemen 33 en
Hemweg 08 hun blindvermogensproductie verhogen met samen 130 MVAr naar iets boven het
maximum voor normaal bedrijf (110 MVAr respectievelijk 150 MVAr), maar nog ver onder het
maximaal toelaatbare vermogen (188 MVAr respectievelijk 328 MVAr). De IPP'er zal 485 MVAr
in plaats van 675 MVAr opwekken. Dit is een afname van 190 MVAr. Hierdoor wordt het
spanningsprofiel sterk verbeterd: Velsen op 159 kV, Hemweg op 155 kV en Diemen op 153 kV.
De overige 60 MVAr, het verschil tussen de productietoename van 130 MVAr en de
productieafname van 190 MVAr, zal in het buitenland dichter bij de belasting gecontracteerd
worden. In hooglast zal dus 675 - 60 = 615 MVAr extra geëxporteerd moeten worden. Dit is ook
ongeveer gelijk aan het verschil van import tussen het basisscenario en het exportscenario, zie
Tabel 56: Inzet opwek bij exportscenario.
Wanneer de grootste eenheid uitvalt, Hemweg 08, dan valt er 595 MW en 222,3 MVAr
uit. De eenheden van de UNA kunnen in totaal 57 MW opregelen en de IPP'er 180 MW. De
import zal dan toe moeten nemen met 358 MW. Qua capaciteit zal dit kunnen. Gevolg zal zelfs

Belasting
Diemen 33
Hemweg08
Velsen 25
IJmond 01
IPP 123
HVCA
AVI West
WKCP
WKCrownvG
Import Diemen
Totaal

2100MW
Basis
Export
MVAr
MW
MVAr
MW
77,9
220
220
137,9
152,3
595
595
222,3
336
166,8
166,8
336
8,4
144
7,0
144
485
900
0
36
0
36
50
0
50
0
67
0
67
0
15
0
15
0
417,5
-83,1
-190,0
814,5
2277,5
822,9 2279,9 829,0

1110MW
Basis
MW
185
192
303
133

MVAr
-44,4
-4,3
-76,8
-20,5

-

-

36
50
67
15
299,5
1280,5

0
0
0
0
303,4
157,4

Export
MW
MVAr
185
0
192
0
303
0
133
0
900
169
0
36
50
0
67
0
15
0
-593,3
114,9
1287,7
283,9

Tabel 56: Inzet opwek bij exportscenario

zijn dat de spanningshuishouding beter wordt. Blindvermogensreserve is er genoeg: De Ipp'er
kan alleen al bijna het verlies van Hemweg 08 opvangen. In totaal is er zeker voldoende reserve.
De draaiende reserve wordt hierdoor dus iets beter dan in het basisscenario.
Laaglast

Hier geldt net als bij het vorige scenario, dat het niet
MW MVAr
logisch is dat de IPP'er blindvermogen opwekt terwijl de
Export
900
675
eenheden van de UNA blindvermogen opnemen. Ook nu zal
UNA
0
-146
via afspraken met de netbeheerder overeengekomen worden
Blindvermogen
-360
0
dat de Ipp'er 146 MVAr minder gaat opwekken, zodat de
Totaal
900
169
eenheden van de UNA geen blindvermogen meer hoeven op te
Tabel 57: Inzet IPP'er bij
nemen. Aangezien in laaglast de landelijke netbeheerder ook
exportscenario in laaglast
met een blindvermogensoverschot kampt, zal het voor hem
onwenselijk zijn dat er blindvermogen naar zijn net
geëxporteerd wordt. De blindvermogensproductie van de
IpP'er wordt verminderd met nog eens 360 MVAr, waardoor de export van blindvermogen
praktisch nul zou moeten worden (het blindvermogensverbuik bij het basisscenario in laaglast is
157 MVAr). De klant aan wie de IPP'er blindvermogen zou leveren, krijgt nu blindvermogen dat
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ontstaan is in de tussenliggende en omringende netdelen of wordt opgewekt dichter bij de
belasting.
De werkzame- en blindvermogenshuishoudingen zullen natuurlijk weer veranderen. De
totale hoeveelheid benodigd watt vermogen zal, op verschuivingen in de netverliezen na, gelijk
blijven ten opzichte van de basisscenario's; De totale belasting binnen het gebied van NWN blijft
immers gelijk. De hoeveelheid blindvermogen zal natuurlijk weer sterk gaan afwijken.
Transformatoren en verbindingen zullen weer anders belast worden en op andere plaatsen zal
blindvermogen ontstaan en verdwijnen.
Dat de totale verliezen in zowel het laaglast als het hooglast scenario toenemen is te zien
aan het verschil in de totalen van de werkzame vermogens tussen de basisscenario's en de
exportscenario's. Het gaat hier om een toename van 2,4 MW en zelfs 7,2 MW voor het hooglast
en respectievelijk het laaglast scenario. De totale hoeveelheid geproduceerd blindvermogen
neemt in het hooglast scenario nauwelijks toe. In laaglast neemt de blindvermogensproductie
wel sterk toe, doordat de blindvermogensproductie door de verbindingen waarschijnlijk is
afgenomen.
6.4.3

Resultaten loadflowberekening en Bialek

Exportscenario hooglast

Bij dit exportscenario lopen alle vermogensstromen logischerwijs van Velsen (1) richting
Diemen (3). Uitzondering hierop is de verbinding Diemen-Wijdewormer. Diemen (3) verandert
van invoedend knooppunt in het basisscenario in lastknooppunt. Velsen (1) levert het
leeuwendeel van het werkzaam vermogen aan het netwerk (714,1 MW) en Hemweg (2) de rest
(129,8 MW). Gevolg is wel dat de verbinding Oterleek-Velsen extreem zwaar belast wordt,
namelijk 100%. Alle andere verbindingen variëren tussen de 10% en de 54% (VelsenVijfhuizen). De verbindingen in de driehoek Diemen-Oterleek-Wijdewormer worden veel
minder of zelfs bijna niet meer belast. Wanneer 1 van de twee circuits Oterleek-Velsen uitvalt,
stijgt de belasting van het tweede circuit naar 154%. Wordt dit tweede circuit ook onderbroken,
dan vinden er verder geen overbelastingen plaats, maar alle andere verbindingen worden tussen
de 50% en de 84% (Diemen-Hemweg) belast.
Door de veel hogere belasting van het netwerk nemen de totale verliezen sterk toe naar
8,8 MW ten opzichte van 6,3 MW in het basisscenario. De verbinding Oterleek-Velsen
veroorzaakt alleen al 5,9 MW aan verliezen. Velsen (1) wekt absoluut en relatief naar opgewekt
vermogen de meeste verliezen op met 8,3 MW. De overige verliezen worden opgewekt door
Hemweg (2).
Het sterke importkarakter in het basisscenario wordt nu meer dan te niet gedaan door de
export van werkzaam en blindvermogen. De blindvermogensstroom in de verbinding OterleekWijdewormer keert grofweg om richting Wijdewormer en de blindvermogensstromen in
Diemen-Oterleek en Diemen-Wijdewormer worden praktisch teniet gedaan. Door de lichte
belasting van deze verbindingen wekken ze veel meer blindvermogen op. Het omgekeerde geldt
voor Diemen-Hemweg en Oterleek-Velsen. De laatste neemt nu zelfs blindvermogen op. Door de
verbindingen wordt in totaal zo'n 20 MVAr minder opgewekt. Opvallend is te zien dat de
verbinding Diemen-Wijdewormer aan beide zijden blindvermogen levert.
De hoogste spanning bevindt zich logischerwijs weer in Velsen (1) met 159 kV, omdat
daar het meeste vermogen vandaan moet komen en niet uit Diemen met 153 kV i.p.v. 157 kV.
De laagste spanning bevindt zich nu ook in een uitloper achter Diemen in 's Graveland, 152 kV.
Het spanningsverschil binnen het net is opgelopen tot 7 kV, doordat het vermogen als het ware
van Velsen naar Diemen 'geduwd' moet worden.
Exportscenario in laag last

In de laaglast situatie van dit scenario wordt duidelijk dat er, vooral werkzaam,
vermogen geëxporteerd wordt. Alleen in Velsen (1) stroomt werkzaam vermogen het netwerk in
en via alle verbindingen wordt dit richting Diemen (3) getransporteerd. Hierdoor keren ten
opzichte van het basisscenario in laaglast alle vermogensstromen om, met uitzondering van
Oterleek-Velsen. De belastingen van de verbindingen Diemen-Hemweg-Velsen en OterleekVelsen nemen sterk toe. De belastingen van de overige verbindingen nemen niet qua omvang
50% tot 80% toe en keren om. Oterleek-Velsen is met 78% de zwaarst belaste verbinding. De
overige verbindingen variëren tussen de 10% en de 50%.
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Ten opzichte van het laaglast basisscenario nemen de verliezen met bijna een factor 5 toe
naar 8,9 MW. Dit komt ten eerste door de extra vermogensstromen als gevolg van het transport
van exportvermogen van Velsen naar Diemen. Ten tweede wordt dit veroorzaakt door het
afnemen van de tegengestelde vermogensstromen door de normale belastingen in laaglast.
Hierdoor neemt de belasting van de verbindingen en daarmee de verliezen zeer sterk toe. Alle
verliezen worden weer door het knooppunt Velsen (1) geleverd. Alle andere knooppunten zijn
belastingen, waarbij vooral de knooppunten Diemen (3) en Oterleek (5) door hun hoge
belastingen verantwoordelijk zijn voor deze verliezen van 7,4 MW respectievelijk 1,5 MW.
De blindvermogensstromen lopen weer precies tegengesteld aan de werkzame
vermogensstromen. Dit komt doordat er weliswaar werkzaam vermogen wordt geëxporteerd
vanuit Diemen (3), maar nog steeds blindvermogen wordt geïmporteerd, dat vervolgens voor
ongeveer de helft wordt opgenomen in Velsen (1). Dit beeld is identiek aan de situatie in het
basisscenario. De blindvermogensproductie is in alle verbindingen echter lager, doordat alle
verbindingen zwaarder belast worden dan in het basisscenario. Oterleek-Wijdewormer wordt zo
zwaar belast (28%) dat het blindvermogen opneemt.
De bijna ongewijzigde blindvermogenshuishouding komt overeen met een praktisch
ongewijzigde spanningshuishouding. De omvang van het blindvermogenstransport neemt
echter nog af ten opzichte van het basisscenario, waardoor de spanningshuishouding in het net
vlakker wordt. Diemen is het punt met de hoogste spanning van 159 kV en Anna Paulowna het
punt met de laagste spanning van 158 kV. Het spanningsverschil is slechts 1 kV.
De problemen die in dit scenario ontstaan door de zware belasting van de verbinding
Oterleek-Velsen kunnen worden opgelost door een extra verbinding vanuit Velsen richting
Diemen te leggen. In het eerdergenoemde "Masterplan 150 kV-net Noord-Holland" wordt
voorgesteld dit te doen met een kabel van Velsen naar Wijdewormer. Een mogelijke uitwerking
hiervan is te zien in scenario 4.
6.4.4

Gevolgen voor de tarieven
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De kosten voor Hemweg
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6.5

Scenario 3: Toename decentrale opwekking

Naast de eerdergenoemde mogelijkheid, waarin als gevolg van de nieuwe wetgeving
onafhankelijke producenten op het strijdtoneel zullen verschijnen, kunnen er ook meer
decentrale productie-eenheden komen. Door de mogelijk toenemende concurrentie en daardoor
ontstane prijsdruk, zullen alleen nog eenheden gebouwd worden die tegen aantrekkelijke
tarieven kunnen produceren. De eerste mogelijkheid is bij de voorgaande twee scenario's aan
bod gekomen: Het ineens bouwen van een grote hoeveelheid vermogen, al dan of niet bestaande
uit meerdere eenheden, om de kosten per MW IMWh te drukken en zo de investering rendabeler
te maken.
Een andere mogelijkheid is het bouwen van decentrale productie-eenheden. Omdat er
een nieuwe situatie ontstaat in de elektriciteitsrnarkt, zou het kunnen dat investeerders nog geen
grote investeringen, zoals het bouwen van grote vermogens, durven doen en liever de kat uit de
boom kijken om te zien hoe de markt zich gaat ontwikkelen. Vanuit dat oogpunt kan het bouwen
van decentrale eenheden een interessant alternatief zijn.
Daarnaast bestaat er in de politiek een toenemende voorkeur voor decentrale opwek in
de vorm van windmolens, huisvuilcentrales, eenheden met warmtekracht koppeling (WKKeenheden), etc., omdat die een hoger totaalrendement kunnen behalen en daardoor minder
milieubelastend zijn. Dit hogere rendement kan investeren ook aantrekkelijker maken. De
politieke voorkeur kan leiden tot subsidies van de overheid. Investeerders kunnen hier ook
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particulieren zijn, waarbij gedacht kan worden aan een windmolen bij een boerderij of een groep
particulieren, bijvoorbeeld tuinders, die van warmte en/ of CO 2 wordt voorzien.
Deze decentrale eenheden kunnen gebruikt worden om lokale belastingen te voorzien,
wat dus wil zeggen dat ze niet terugleveren aan het net. De ander mogelijkheid is dat ze een
gedeelte of hun gehele vermogen terugleveren. Gezien vanuit 150 kV-niveau maakt dit geen
wezenlijk verschil. Daar wordt in beide gevallen een lagere belastingsgroei of zelfs een
belastingsdaling waargenomen.
Als gevolg van sterk toenemende decentrale opwekking zal de functie van het
transportnet gaan veranderen. Wanneer effectief de belastingen in het netwerk gaan dalen, zal
steeds minder beroep op de transportfunctie van het net gedaan worden en zal het 150 kV-net
steeds meer een reserve- of backupfunctie krijgen. De hooglastsituaties zullen steeds meer de
laaglastsituaties gaan benaderen. In verband met het doorberekenen van de kosten van het
transportnet dient zich de vraag aan wat hiervan de gevolgen zijn bij de keuze voor een bepaalde
tariefstructuur. Een ander gevolg zal zijn dat de bestaande eenheden lager belast zullen gaan
worden.
Nu zijn er verschillende manieren om invulling aan dit scenario te geven. Een methode is
het omlaag schalen van alle belastingen. De belasting in Anna Paulowna bijvoorbeeld, is in
hooglast 100 MW. Bij omlaag schalen met 20% zou dit 80 MW kunnen worden, oftewel er wordt
decentrale opwek ter grootte van 20 MW geplaatst. Dergelijke decentrale eenheden leveren
meestal geen blindvermogen aan het net of nemen zelfs wat blindvermogen op. De effectieve
belasting in laaglast zal ook met 20 MW afnemen naar 32 MW. Hier wordt al duidelijk dat op
deze wijze evengoed nog steeds blindvermogen door het net moet lopen. Voordeel is wel dat daar
een lagere belasting van de verbindingen tegenover staat, waardoor er meer blindvermogen
overal in het net zal ontstaan. Daar deze methode vergeleken met de vorige scenario's niet een
hele nieuwe situatie oplevert wordt besloten tot een andere benadering.
Op het moment van schrijven, zijn er twee onderzoeken naar haalbaarheid van plaatsing
van decentrale opwek bezig. Het eerste project is het plaatsen van windmolens op de afsluitdijk
met een totale omvang van 150 MW die op 150 kV-niveau zullen gaan invoeden in Anna
Paulowna of misschien Westwoud. Een nadeel van windmolens is dat ze weliswaar
wattvermogen leveren, maar evengoed nog steeds blindvermogen opnemen. In eerste instantie
werd hier uitgegaan van een cos cp van 0,71 (inductief): Per geleverde MW wordt een MVAr
opgenomen. Dit levert echter zulke grote problemen op met het bedrijven van het net, dat het
niet reëel is te verwachten dat de windmolens in de toekomst met een dergelijke slechte cos cp
zullen draaien.
Er wordt nu vanuit gegaan dat corrigerende maatregelen zullen plaatsvinden. Het kan
zijn dat door middel van vermogenselektronica het blindvermogensgedrag van de windmolens in
te stellen is. Een andere mogelijkheid is, dat de netbeheerder een condensatorbank bij het
invoedingspunt van de windmolens plaatst. Volgens de Netcode [23] kan de netbeheerder
bepaalde eisen stellen aan opwekkers van vermogen die vermogen leveren aan het net. In
hoeverre deze regels gaan gelden voor windmolens in nog niet duidelijk. Gevolg van de
corrigerende maatregelen is dat de windmolens 150 MW leveren en 75 MVAr opnemen.
Hiermee komt de cos cp op 0,89.
Het tweede project is de ontwikkeling van een tuindersgebied bij Westwoud. Bij de
kassen zullen warmtekrachteenheden worden geplaatst die elektriciteit terugleveren aan het net
en elektriciteit, warmte en CO 2 leveren aan de tuinders. Het zal waarschijnlijk gaan om een
totaal vermogen tussen de 200 en de 400 MW, maar het exacte vermogen is nog onbekend. Of
dit wordt geleverd door één grote eenheid of meerdere kleine eenheden en wat daardoor de
betrouwbaarheid van de levering wordt, is nog punt van discussie. Dit geldt ook voor het
elektrische vermogen dat aan de tuinders geleverd zal gaan worden. Er wordt hier van uit gegaan
dat er 300 MW zal worden teruggeleverd aan het net en dat de eenheid meedraait in de
blindvermogensplanning. Dit is een project van de STIVAS, de STichting ter Verbetering van de
Agrarische Structuur, daarom wordt de verzameling van te bouwen eenheden ook wel STIVAS
genoemd. Er wordt hier geen rekening gehouden met het feit dat in laaglast het overschot aan
vermogen in Westwoud niet onder handhaving van de enkelvoudige storingsreserve kan worden
afgevoerd (300 MW minus 51 MW belasting over 2 verbindingen van 240 MVA). Dit is ook de
reden dat het vermogen van de windmolens niet ook in Westwoud wordt ingevoed.
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Door uitvoering van beide projecten zal de totale productie met 450 MW toenemen en
zal de belasting van de eenheden van de UNA weer afnemen. Hierdoor lijkt het logisch weer een
eenheid uit bedrijf te nemen. Het uit bedrijf nemen van Velsen 25 zal niet toereikend zijn en
Hemweg 08 ligt daardoor meer voor de hand, zodat het contract met Hoogovens met betrekking
tot de afname van hoogovengas gewoon gecontinueerd kan worden.

6.5.1

Belastingen
Bij dit scenario zal weer dezelfde belastingssamenstelling als bij de basisscenario's van
1110 MW en 2100 MW worden gebruikt. Zie hiervoor weer Bijlage D.
6.5.2

Opwek
Het lijkt voor de hand te liggen dat de opwek nu verzorgd wordt door alle eenheden die
ook in de basisscenario's waren ingezet, minus Hemweg 08 en plus de STIVAS en de windmolens.
Er wordt dan vanuit gegaan dat de windmolens altijd draaien en de STIVAS altijd zijn maximale
vermogen levert, waardoor ze samen 450 MW leveren en geen van beide een bijdrage aan de
draaiende reserve zullen kunnen leveren. De STIVAS zal waarschijnlijk vooral blindvermogen
leveren voor zijn deel van het 150 kV-net en dan met name aan de windmolens in Anna
Paulowna.
Hooglast

Bij het uit bedrijf nemen van Hemweg 08 neemt de opwek van UNA met 595 MW en
152,3 MVAr af. Het verschil in wattvermogen wordt voor het grootste deel gecompenseerd door
de windmolens en de STIVAS, samen 450 MW. Het verschil van 145 MW kan niet alleen
opgevangen worden door de andere eenheden van de UNA. Er zal dus ook meer geïmporteerd
moeten worden. Gevolg hiervan is echter wel dat de draaiende reserve zal afnemen. Er zit echter
een adder onder het gras. Er is namelijk van een hoge leveringszekerheid van de windmolens
uitgegaan. Dit is natuurlijk niet (geheel) terecht. In principe moet er zoveel reserve in het net
aanwezig zijn, dat het volledig wegvallen van het vermogen van de windmolens geen problemen
zal opleveren. Tevens moet het uitvallen van de grootste eenheid binnen het net van NWN
opgevangen kunnen worden. Wanneer ervan wordt uitgegaan dat de STIVAS uit minimaal 2
eenheden bestaat, is Velsen 25 de grootste eenheid met een vermogen van 336 MW plus wat hij
overneemt van Hemweg 08. Mochten de windmolens even niet draaien, dan moet ergens in
totaal 486 MW meer opgewekt kunnen worden. Aangezien alle eenheden al hun maximale
vermogen leveren is dit een ontoelaatbare bedrijfssituatie.
Het nieuwe uitgangspunt zal zijn dat alle eenheden van de basisscenario's draaien en
daarbij de windmolens en de STIVAS. De eenheden van de UNA worden sterk teruggeregeld,
zodat de inzet bijna gelijk is aan die bij laaglast. Wanneer nu in het ergste geval de grootste
eenheid, Velsen 25, samen met de windmolens uitvalt valt er 459 MW uit. Dit kan helemaal
door eenheden in het NWN gebied opgevangen worden. Blindvermogensreserve is er genoeg. De
samenstelling van het opgewekte vermogen en de import is te zien in Tabel 58.
IJmond 01 wekt meer blindvermogen op, waar alle ander eenheden minder
blindvermogen opwekken dan in het basisscenario. Dit moet, omdat anders de spanning in
Velsen en de achterliggende netdelen (vooral Haarlemmermeer) anders te laag wordt. Aangezien
Velsen 25 geen normale regelruimte voor blindvermogen meer vrij heeft, zal IJmond 01 dit
moeten doen. I]mond 01 heeft als het ware 50 MVAr van Diemen 33 overgenomen. De
windmolens en de STIVAS samen hebben 75 MVArvan Hemweg 08 overgenomen.
De totale wattvermogensproductie, en dus het totale verlies, verschilt bij hooglast 2,5
MW tussen het basisscenario en het scenario voor decentrale opwek. De totale behoefte aan
blindvermogen is ongeveer 100 MVAr afgenomen. Dit komt waarschijnlijk doordat de
opwekking van vermogen dichter bij de belastingen geplaatst is. Hierdoor worden de
verbindingen minder belast en wordt door het netwerk zelf meer blindvermogen opgewekt.
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Laaglast

In laaglast doet zich een probleem voor, doordat alle eenheden van de DNA erg laag
belast zijn. Wanneer nu de productie met in totaal 450 MW toeneemt, zal de DNA geen
eenheden meer kunnen terugregelen en zal er vermogen uit bedrijf genomen moeten worden.
Diemen 33 is een warmtekrachteenheid en kan redelijker wijs niet uit bedrijf genomen worden.

Belasting
Diemen 33
Hemweg08
Velsen 25
IJmond 01
Windmolens
STIVAS
HVCA
AVI West
WKCP
WKCrownvG
Import Diemen
Totaal

2100MW
Basis
Decentraal
MVAr
MVAr
MW
MW
220
77,9
200
27,9
77,3
152,3
192
595
166,8
336
166,8
309
8,4
58,4
144
144
-75
150
150
300
36
36
0
0
50
0
50
0
67
67
0
0
15
0
15
0
814,5
417,5
812,0
312,9
2277,5
822,9 2275,0 719,3

1110MW
Basis
MW
185
192
303
133

MVAr
-44,4
-4,3
-76,8
-20,5

-

-

36
50
67
15
299,5
1280,5

0
0
0
0
303,4
157,4

Decentraal
MW
MVAr
185
-44,4
-6,1
192
-

-

133
150
153
36
50
67
15
301,0
1282,0

-20,5
-75
0
0
0
0
0
286,7
140,7

Tabel 58: Inzet opwek bij scenario met decentrale opwek

Met uit bedrijfname van Hemweg 08 wordt maar 192 MW uit bedrijf genomen en dat is niet
genoeg. Verder heeft deze centrale de benodigde regelruimte om het wegvallen van het vermogen
van de windmolens op te vangen. Bovendien is deze centrale kolengestookt en ligt het voor de
hand een gasgestookte eenheid uit bedrijf te nemen, omdat deze sneller op en af te regelen zijn.
Voor Velsen 25 en IJmond 01 geldt dat ze een afnameverplichting voor gas van de Hoogovens
hebben. Het uit bedrijf nemen van de windmolens is ook geen oplossing, omdat zij groenlabels
opleveren en daardoor moeten draaien wanneer mogelijk. Een andere mogelijkheid zou kunnen
zijn het exporteren van vermogen door de DNA. In laaglast zal er echter al een overaanbod aan
vermogen zijn.
Wat hieruit duidelijk wordt, is dat zich bij toename van decentrale opwek, waaronder
windmolens, moeilijke situaties kunnen gaan voordoen. Gekozen wordt om Velsen 25 uit bedrijf
te nemen en de vermogensbalans kloppend te maken door de STIVAS minder te laten opwekken.
Hierbij zou de STIVAS dus een productiebeperking opgelegd krijgen. De STIVAS zal 147 MW
afregelen en Velsen 25 zal (ondanks het contract met Hoogovens) worden stopgezet. Tenslotte
zal de STIVAS zijn blindvermogensproductie terugbrengen naar 4,0 MVAr, waardoor de
blindvermogensimport gelijk kan blijven.
Het totale verlies is in laaglast toegenomen met 1,5 MW. De totale behoefte aan
blindvermogen is 16,7 MVAr toegenomen.

6.5.3

Resultaten loadflowberekening en Bialek

Decentrale opwekking in hoog last

Door het verplaatsen van productievermogen vanuit Hemweg naar Anna Paulowna en
Westwoud zijn zowel de blind- als de werkzame vermogenshuishouding grondig gewijzigd. Dit
uit zich direct in de belasting in Oterleek (5). Deze is van een lastknooppunt van 337,8 MW in
het basisscenario veranderd in een bron-knooppunt van 111,1 MW; Een verschil van 448,9
MW. Dit is geen 450 MW, de omvang van het verschoven vermogen, doordat de verliezen boven
Oterleek 1,1 MW zijn toegenomen. Het netwerk bevat nu weer twee bronnen: Diemen (3) en
Oterleek(5) in plaats van Hemweg (2). Het vermogen dat in Oterleek binnenkomt gaat naar
Velsen. De andere helft van de belasting in Velsen en de andere lastknooppunten worden vanuit
Diemen (3) gevoed. De verbindingen in de driehoek Diemen-Oterleek-Wijdewormer worden nu
veel lichter belast, omdat ze niet meer worden gebruikt voor doortransport van vermogen van
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Diemen naar Oterleek. Oterleek-Velsen wordt zwaarder belast door het voeden van Velsen
vanuit Oterleek, wat de verbinding Hemweg-Velsen juist weer ontlast. Het wegvallen van
productie in Hemweg (400 MW) wordt opgevangen door een flink groter transport vanuit
Diemen; vermogen dat voorheen naar Oterleek ging. De zwaarst belaste verbinding is weer een
van de verbindingen Velsen-Vijfhuizen met 57%.
De totale opwek is beter verspreid over het netwerk, wat zich uit in veel lagere totale
verliezen: 2,8 MW in plaats van 6,3 MW in het hooglast basisscenario. In de verbinding DiemenWijdewormer zijn de verliezen nu zelfs afgenomen van 2,7 MW naar 0,6 MW. Door de zware
belasting van Diemen-Hemweg zijn daar nu de verliezen 1,2 MW (was 0,5 MW). Bijna alle
verliezen (2,3 van de 2,8 MW) worden opgewekt in Diemen (3), waar ook het meeste vermogen
het netwerk binnenkomt. De verliezen worden door de lasten in gelijke mate veroorzaakt.
De richtingen van de blindvermogensstromen zijn nauwelijks veranderd. De
verschuivingen in blindvermogensproductie waren ook niet zo groot. De punten waar
blindvermogen wordt opgewekt zijn ook hier dichter bij de belastingen gebracht, waardoor het
transport is afgenomen. Dit is het meest duidelijk te zien aan de afname van de
blindvermogenslast in Oterleek van 85,9 MVAr naar 17,5 MVAr. Dit verschil zou 75 MVAr
moeten zijn, maar door de zwaardere belasting van de verbindingen boven Oterleek, wordt daar
minder blindvermogen in de verbindingen opgewekt en is de afname van de blindvermogenslast
in Oterleek (5) minder. Alle verbindingen die minder belast zijn gaan nu weer meer
blindvermogen opwekken en andersom. De totale opwek van blindvermogen is ongeveer gelijk
aan die bij het basisscenario.
De laagste spanning in het netwerk bevindt zich met 148 kV in Anna Paulowna. Dit is
vooral het gevolg van de relatief grote afname van blindvermogen in een veraf gelegen punt door
de windmolens. In Haarlemmermeer is, mede dankzij het verhogen van de
blindvermogensproductie van I]mond 01 ter compensatie van de afname in Hemweg, nu 149 kV.
De hoogste spanning is 156 kV en bevindt zich in Westwoud door de relatief erg grote productie
van blindvermogen door de SIIVAS. Het spanningsverschil is net als bij het basisscenario 8 kV.
Decentrale opwekking in laaglast

Doordat in het laaglastscenario Velsen 25 niet produceert, verandert er weer veel aan de
blind- en werkzame vermogenshuishouding. Het transport vanuit zowel Oterleek als Diemen
naar Velsen neemt sterk toe. In feite is er 303 MW van Velsen naar (achter) Oterleek verplaatst.
De belasting in het knooppunt Velsen (1) is toegenomen van 65,1 MW naar 368,2 MW en het
belastingsknooppunt in Oterleek van 142,2 MW is veranderd in een productieknooppunt van
160,1 MW. Hierdoor worden alle verbindingen lichter belast, maar de verbindingen OterleekVelsen en Diemen-Hemweg-Velsen worden een stuk zwaarder belast ten opzichte van het
basisscenario in laaglast. Vooral in de eerstgenoemde verbinding uit zich dat duidelijk in een
toename van de verliezen van 0,3 MW naar 1,2 MW. De totale verliezen nemen hierdoor toe van
1,8 MW in het basisscenario naar 2,5 MW in dit scenario. Doordat zich in Velsen (1) eigenlijk
de enige belasting van omvang bevindt, veroorzaakt deze ook alle verliezen. Oterleek-Velsen is
logischerwijs dan ook de zwaarst belaste verbinding met 45%.
Wat blindvermogenshuishouding betreft is er maar een belangrijke wijziging opgetreden
en dat is dat er 75 MVAr aan opwek van Velsen (1) naar Anna Paulowna, achter Oterleek (5), is
verplaatst. Hierdoor transporteren de verbindingen naar Velsen toe (Oterleek-Velsen en
Diemen-Hemweg-Velsen) minder blindvermogen en de verbindingen naar Oterleek toe (de
driehoek Diemen-Wijdewomer-Oterleek) meer blindvermogen. Het blindvermogen dat Oterleek
opneemt is vooral afkomstig uit Diemen (3). De eerste groep verbindingen is door een hogere
belasting ook minder blindvermogen gaan opwekken en de tweede groep juist meer. De totale
blindvermogensproductie in de verbindingen is ongeveer gelijk gebleven aan het basisscenario.
De hoogste spanning bevindt zich net als in het laaglast basisscenario met 157 kV in
Diemen (3). Hier komt het meeste blindvermogen het netwerk binnen. De laagste spanning
bevindt zich in Haarlemmermeer met 151 kV (was 150 kV). Dit beeld is gelijk aan dat van het
basisscenario. Het spanningsverschil komt hiermee op 6 kV, 1 kV lager dan in het basisscenario.
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6.5.4

Gevolgen voor de tarieven
Bij dit scenario vallen
wat betreft de kosten ook meteen
Toegewezen kosten per MWgem, scenario 3, Decentrale opwek
een aantal zaken op. Duidelijk is
te zien dat de inzet van de
27 000,00 I-~;------------------r=~~~~~
productie-eenheden efficiënter
is, doordat de totale verliezen
veel lager zijn. Hierdoor zijn de
totale kosten ook veel lager, zo'n
tl 24.000,00
Fl. 2 mln. Gevolg is wel dat het
net ook 'leger' is en dus het
overgrote deel van de kosten bij
de rekenmethodiek van Bialek
via het postzegeldeel worden
verrekend. Dit is heel duidelijk in
Figuur 38 te zien.
Aan Diemen worden
Figuur 36: Vergelijking kostentoerekening per MW gem
Bialek en postzegel bij Decentrale opwekking
helemaal geen kosten meer
toegerekend, omdat Diemen
altijd werkzaam en blindToegewezen kosten per MWmax, scenario 3, Decentrale opwek
vermogen levert aan het netwerk,
net als in het basisscenario.
r------------------------r======'ll
Oterleek is nu netto
opwekker
van
vermogen
geworden. Het knooppunt neemt
alleen nog wat blindvermogen op
in hoog- en in laaglast.
Velsen
en
Hemweg
wekken nu veel minder op en
zijn netto belastings-knooppunten geworden voor zowel
werkzaam- als blindvermogen.
Hiervoor krijgen zij ook veel
kosten toegerekend. Globaal
Figuur 37: Vergelijking kostentoerekening per MWmax
ontvangt Hemweg zijn vermogen
Bialek en postzegel bij Decentrale opwekking
uit Diemen. In laaglast is dit
bijna verwaarloosbaar, wat zich
Opbouw toegewezen kosten bij Bialek, scenario 3, Decentrale
uit in het veroorzaken van
opwek
afgerond 0 MW aan verliezen. In
----------- ------------- ----------=;l
ti 8 000 000,00
o
!
hooglast veroorzaakt Hemweg
laaglasl a
ongeveer een derde van de
'ti
n
verliezen. Samen met het feit dat
IliHooglast a
n
.Hoograsl P
Hemweg zijn vermogen toch 'uit
de buurt' haalt, houdt dit de
kosten gezien de omvang van het
vermogen
beperkt.
Voor
ti
,--@,/"- - - - - - ,
Wijdewormer geldt een identiek
fl,
verhaal.
Velsen
daarentegen
ontvangt zijn vermogen uit
Het
Oterleek en Diemen.
Figuur 38: Opbouw toegerekende kosten Bialek bij
vermogen uit Diemen doorDecentrale opwekking
stroomt ongeveer het gehele
netwerk. In laaglast is de netto
vermogensbehoefte van Hemweg erg laag, maar van Velsen niet. Velsen veroorzaakt de volledige
2,5 MW aan verliezen in laaglast en veroorzaakt ruim een derde van de verliezen in hooglast.
Samen met het beslag dat Velsen op het netwerk legt, zorgt dit ervoor dat veel kosten aan Velsen
f\
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worden toegerekend, zie Figuur 36 en Figuur 37. Hier ontstaat een duidelijk verschil tussen de
toegerekende kosten aan Hemweg, Velsen en Wijdewormer bij gebruik van een postzegeltarief en
Bialek. Bialek beschouwt het beslag van een knooppunt op het netwerk. Het postzegeltarief kijkt
alleen naar de waarde van MWmaxi waardoor tevens het verschil tussen afname in hoog- en in
laaglast niet tot uitdrukking komt.

6.6

Scenario 4: Extra kabel Velsen-Wijdewormer

Het vierde en laatste scenario betreft een netuitbreiding die in de toekomst mogelijk
plaats zal vinden. Op dit moment wordt er een studie uitgevoerd genaamd: "Masterplan 150 kVnet Noord-Holland" [25J, waarin wordt aangegeven 'hoe het 150 kV-net van ENW zich de
komende 20 jaar zal moeten ontwikkelen om op bedrijfseconomische wijze aan de vraag naar
elektrisch transportvermogen te voldoen.' Deze studie is gestart naar aanleiding van de
belastingsprognoses en/ofvermogensaanvragen van Hoogovens (oktober 1997), de NAM en de
Gasunie. Deze zijn van een dergelijke omvang, dat ze vergaande consequenties hebben voor het
150 kV-net en de aankoppeling aan het landelijke 380 kV koppelnet.
In het rapport worden voor een aantal knelpunten oplossingsrichtingen aangegeven, die
vervolgens verder worden uitgewerkt in oplossingsscenario's. In een aantal van deze scenario's
bestaat een onderdeel van de oplossing uit het leggen van een 150 kV-kabel met een capaciteit
van 500 MVA van Velsen naar Wijdewormer. Het gaat hier om het scenario waarbij een DCkabel vanuit Velsen naar Engeland wordt gelegd, een scenario waarbij opwek wordt bijgeplaatst
in Velsen en een scenario waarbij een DC-koppeling van Beverwijk naar ENS/Lelystad wordt
aangelegd. Bij al deze scenario's heeft deze kabel de functie om de verbindingen Oterleek-Velsen
en/of Diemen-Hemweg-Velsen te ontlasten.
Er zal hier nu niet verder worden ingegaan op de exacte redenen en gevolgen van de
aanleg van een dergelijke kabel. Aangezien het een reële optie is voor de toekomst is het binnen
het kader van het onderzoek naar tarieven interessant wat de gevolgen van de aanleg van een
dergelijke kabel zijn voor de tarieven. De kabel zal worden ingepast in de basisscenario's, zodat
op deze wijze verschuivingen duidelijk zullen worden.
De eigenschappen van de kabel zullen gelijk gekozen worden aan de eigenschappen van
de kabeldelen in de verbindingen Diemen-Hemweg-Velsen. Het gaat hier om een 2000 mm 2
Koper 150 kV-kabel met een vermogen van 500 MVA met een lengte van 25 km.

6.6.1

Belastingen
Bij dit scenario zal dezelfde belastingssamenstelling als bij de basisscenario's van 1110
MW en 2100 MWworden gebruikt. Zie hiervoor weer Bijlage D.
6.6.2

Opwek
Bij dit scenario zal nagenoeg dezelfde inzet van eenheden worden gebruikt als bij de
basisscenario's van 1110 MW en 2100 MW, op wat kleine verschillen na. Zie hiervoor Tabel 59.
De verschillen zijn ontstaan doordat de (voornamelijk blind-) vermogenshuishouding door het

Belasting
Diemen 33
Hemweg08
Velsen 25
IJmond 01
HVCA
AVl West
WKCP
WKCrown vG
Import Diemen
Totaal

2100MW
Basis
Kabel VLN-WYW
MW
MVAr
MW
MVAr
220
77,9
220
68,9
595
152,3
595
129,3
336
166,8
135,3
336
8,4
144
144
-13,2
36
0
36
0
50
0
50
0
0
67
67
0
15
0
15
0
814,5
417,5
814,2
397,5
2277,5
822,9 2277,2
717,8

Basis
MW
185
192
303
133
36
50
67
15
299,5
1280,5

1110MW
Kabel VLN-WYW
MVAr
MW
MVAr
-44,4
185
-48
-4,3
192
-24,5
-76,8
303
-118,4
-20,5
133
-45
36
0
0
0
50
0
0
67
0
15
0
0
299,2
303,4
293,8
1280,2
157,4
57,9

Tabel 59: Inzet opwek bij scenario kabel VLN-WYW
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toevoegen van de kabel gewijzigd is. Het extra blindvermogen dat de kabel produceert wordt
opgenomen door de eenheden in Velsen en Hemweg. De wattverliezen zijn in hoog- en in
laaglast 0,3 MW afgenomen.
Door het toevoegen van de kabel worden de andere verbindingen lager belast. Bovendien
heeft de kabel, als producent van blindvermogen, ook gevolgen voor de
blindvermogenshuishouding. Duidelijk is te zien dat er in het netwerk minder behoefte is aan
blindvermogen; zo'n 100 MVAr in laaglast zowel als hooglast. Hierdoor hoeven de eenheden
minder blindvermogen op te wekken in hooglast en moeten ze meer blindvermogen opnemen in
laaglast.
Weinig wijziging ten opzichte van basisscenario's hooguit wat verandering in de
blindvermogenshuishouding. Scenario vooral interessant voor verschuivingen in verdeling
toename betrouwbaarheid.
6.6.3

Resultaten loadflowberekening en Bialek

Extra kabel Velsen-Wijdewormer in hooglast

Bij dit scenario is, zoals te verwachten was, nauwelijks iets veranderd in de
wattvermogenshuishouding. Door de veranderde blindvermogenshuishouding is de
spanningshuishouding iets veranderd, waardoor de wattvermogens soms iets anders door het
netwerk lopen, maar dat varieert van slechts enkele tienden tot hooguit 2 MW per verbinding.
De verliezen zijn ook nauwelijks veranderd; De veranderde blindvermogenshuishouding heeft
natuurlijk een gewijzigde complexe vermogenshuishouding en daardoor andere verliezen tot
gevolg, maar het verschil is klein. De totale verliezen zijn gedaald van 6,3 MW in het hooglast
basisscenario naar 6,0 MW in dit scenario. Dit komt waarschijnlijk doordat er minder
blindvermogen getransporteerd hoeft te worden, doordat er in de nieuwe kabel veel
blindvermogen ontstaat: 92,2 MVAr. Dit behoeft vervolgens niet opgewekt te worden door de
eenheden. Alle spanningen zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Afwijkingen blijven beperkt tot 0,5
kV. De spanning is dan ook net als in de basisscenario's het hoogst in Diemen en het laagst in
Haarlemmermeer.
Extra kabel Velsen-Wijdewormer in laaglast

In het laaglastscenario wordt de nieuwe kabel meer gebruikt voor transport van
werkzaam vermogen dan in het hooglastscenario. Er wordt nu ruim 14 MW via de kabel
getransporteerd. Dit is echter zo weinig dat de wattvermogenshuishouding hierdoor niet
wezenlijk verandert. De totale verliezen zijn ook hier afgenomen van 1,8 MW in het
basisscenario naar 1,4 MW hier. Dit komt weer alleen doordat de blindvermogenstransporten
zijn afgenomen. De nieuwe kabel transporteert nu 132,6 MVAr, waarvan 95,2 MVAr zelf is
opgewekt. Ook nu doen zich geen grote verschuivingen voor in de spanningshuishouding.
6.6.4

Gevolgen voor de tarieven
Een belangrijk verschil
van dit scenario met de
Toegewezen kosten per MWgem. scenario 4, Extra kabel
voorgaande
scenario' s
is
fI350.000,00
natuurlijk, dat in dit scenario de
per MWgem Postzegel
totale kosten sterk toenemen
îl'per MWgem Blale":
fl 300.000,00
doordat er een kabel aan het
ti 250.000,00
netwerk is toegevoegd. Het gaat
fl 200.000,00
hier om een toename van Fl.
15,8 mln. naar Fl. 20,2 mln.
11150000.00
Opvallend is dat door het
11 100.000,00 + - - - - - toevoegen van een relatief
bescheiden kabel de totale
ti 50.000,00 + - - - kosten met zo'n 30% toenemen.
ti 0,00
1. Velsen
2. Hemweg
3 Diemen
4 Wijdew ormer
Doordat de kabel bijna
niet gebruikt wordt, worden de
extra kosten praktisch alleen via Figuur 39: Vergelijking kostentoerekening per MWgem Bialek
het postzegeldeel van Bialek
en postzegel bij Extra kabel
--~--~--

5 OIerleek
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verdeeld. Dit is overduidelijk te zien in Figuur 41. Het doorberekenen van de
blindvermogensproductie door de kabel naar belastingen, levert nauwelijks duidelijke
verschuivingen van kosten op.
Alle toegerekende bedragen
liggen zo'n 30% hoger dan bij
Toegewezen kosten per MWmax, scenario 4, Extra kabel
het basisscenario, zie Figuur 39
fI120.000,00 T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; = = = - = = = = = = ; l
en Figuur 40.
De opmerkingen ge11100.000,00 +----------,;;;---,;;;-----------1::~""""~~~
plaatst bij de basisscenario' s zijn
II ao.OOO,OO
hier dus onverminderd ook van
toepassing. De enige ver60.000,00 +-------------j
schuiving die in Bijlage F in de
1140000,00 + - - - - - - - - - - - j ' l " ] ; ; ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i
tabellen duidelijk waar te nemen
is, is dat de totale kosten
fl20.000,DO
doorberekend via de blindin
vermogenscomponenten
fI 0,00 +-_ ___'2llllllL~----'2llllllL~---~-----'2ll"----~---'-'1 Velsen
2 Hemweg
4 WIjdewarmer
hoog- en in laaglast duidelijk
zijn gestegen, zie Figuur 41. Dit
Figuur 40: Vergelijking kostentoerekening per MWmax Bialek
ligt eigenlijk voor de hand,
en postzegel bij Extra kabel
omdat het blindvermogen dat
nu door de kabel wordt
opgewekt, wordt opgenomen
Opbouw toegewezen kosten bij Bialek, scenario 4, Extra kabel
door de knooppunten. Dit
veroorzaakt bij de betreffende
l·-=D-=-Po~:I=K=o'-=,en=;·-··- - -..----.-----------knooppunten een stijging in de
Laaglasl a
toegerekende kosten.
&J.
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IiiHooglast
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I
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7. Discussie, conclusies en aanbevelingen
De twee tariefstructuren zijn nu toegepast op een aantal toestanden, de scenario's,
waarin een deel van het 150 kV-netwerk van NWN zich in de toekomst zou kunnen bevinden.
Tariefstructuren en kosten van elektriciteitstransport in het algemeen zijn bekeken om
vervolgens twee toe te passen tariefstructuren nader uit te werken en te analyseren. De scenario's
zijn uitgewerkt en doorgerekend. Vervolgens zijn de twee gekozen tariefstructuren toegepast en
de resultaten besproken. Hierna volgen enige conclusies die getrokken en enkele algemene
opmerkingen die gemaakt kunnen worden op basis van de bevindingen uit de diverse delen van
het bovengenoemde traject. Verder volgen nog opmerkingen met betrekking tot tarieven voor
elektriciteitstransport en de ontwikkelingen in de elektriciteitssector in zijn geheel. Het verslag
zal worden afgesloten met enkele aanbevelingen.

7.1

Discussie

7.1.1

Inzet eenheden

De inzet van eenheden heeft grote invloed

Bevestigd is het beeld, dat de inzet van de productie-eenheden grote invloed kan hebben
op de vermogenshuishouding en daarmee op de betrouwbaarheid van de energievoorziening en
de verliezen in het netwerk. Waar vroeger de inzet van eenheden in combiantie met de
ontwikkeling van het netwerk economisch werd geoptimaliseerd, wordt dat in de toekomst aan
de vrije marktwerking overgelaten. In de toekomst zal de bedrijfsvoeringssituatie in het net bijna
per definitie minder optimaal worden, zullen de verliezen toenemen en kan lokaal de
betrouwbaarheid afnemen tot de minimumgrens.
Windmolens geen gewone opwek

Verder is duidelijk geworden dat aan de inzet van windmolens problemen kleven, omdat
er niet vanuit kan worden gegaan, dat deze altijd vermogen opwekken. Voor elke MW
windmolenvermogen dient dus elders een MW aan snel inzetbaar reservevermogen aanwezig te
zijn. Vooral bij grote windparken kan dit grote verschuivingen van vermogensstromen
veroorzaken.
Eenheden en blindvermogen

Bij de inzet van de eenheden blijft de vraag hoe bij de nieuwe tariefstructuur omgegaan
zal worden met het blindvermogen. Duidelijk is geworden, dat de blindvermogenshuishouding
een essentieel onderdeel van het transporteren van vermogen is. De uiteindelijke vormgeving
van de blindvermogenshuishouding zal dan ook veel invloed hebben op de totale
vermogensstromen in het netwerk binnen de nieuwe marktomstandigheden, met alle gevolgen
van dien.
Bij het sturen van de blindvermogenshuishouding moet met veel zaken rekening worden
gehouden, waaronder het feit dat in transformatoren veel blindvermogen verloren gaat. Verder
is het transporteren van blindvermogen over langere afstanden problematisch voor de
spanningshuishouding, wat het meer een lokaal fenomeen maakt, wat lokaal zal moeten worden
gecompenseerd. Het compenseren met spoelen of condensatoren kan overigens weer
consequenties hebben voor de stabiliteit van het netwerk. Het opstarten van eenheden voor het
compenseren van blindvermogenstekorten of overschotten wordt waarschijnlijk onbetaalbaar.
Eenheden zijn nodig voor een goede blindvermogenshuishouding.
7.1.2

Vermogenshuishoudingen

In laag last is blindvermogen een probleem

Noord-Holland is dichtbevolkt en uitbreiding van het netwerk kan waarschijnlijk alleen
nog maar met kabels. Dit zal het overschot aan blindvermogen, vooral in laaglast, verder
vergroten. Bij sommige scenario's leverde dit al problemen op. Het toestaan van een hogere
spanning in het netwerk teneinde een deel van het blindvermogen kwijt te raken, heeft zijn
grenzen bereikt. Het overschot zal gecompenseerd moeten gaan worden.
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Stabiliteit mogelijk in gedrang

Door het (gedeeltelijk) verliezen van de controle over de vermogenshuishoudingen
kunnen netsituaties met scheve spanningsprofielen ontstaan met de bijbehorende gevaren voor
te grote spanningssprongen. Bij de verschillende scenario's liepen de spanningsverschillen al
uiteen van 1 kV tot 8 kV. Dergelijke situatie kunnen een transportbeperking tot gevolg hebben.

7. 1.3

Verliezen

Geen controle over de verliezen

In Tabel 60 is duidelijk te zien, dat de totale verliezen per scenario sterk kunnen variëren.
Ook het verschil tussen de verliezen bij een scenario in hooglast en een scenario in laaglast zijn
soms aanzienlijk. De omvang van de verliezen worden enkel en alleen bepaald door de verdeling
van de belastingen en de verdeling en de inzet van de opwekeenheden over het netwerk. Deze
Scenario
Basis
Extra opwek
lPP'er
Export
Decentrale opw.
Kabel VLN-WYW

Variant

Nr.

-

0
la
lb
2
3
4

VLN25 weg
HW08weg
-

-

MWverlies MWverlies
hooglast
laaglast
6,3
1,8
4,5
4,0
6,2
2,7
8,8
8,9
2,8
2,5
6,0
1,4

Tabel 60: Totale verliezen per scenario

zaken zijn nauwelijks of niet te beïnvloeden door een netbeheerder. Vroeger kon nog zelf worden
bepaald waar welk vermogen werd gecontracteerd en was een beperkte optimalisatie van de inzet
van het productiepark mogelijk. Na de liberaliseren van de energiemarkten echter, zal dit
volledig in handen liggen van de vrije markt en haar partijen. Dan kan een netbeheerder enkel
bij transportbeperkingen invloed uitoefenen op de verdeling van de productie.
Verliesbewustzijn

Voor een afnemer spelen bij de keuze van een elektriciteitsproducent als leverancier van
zijn vermogen, de veroorzaakte verliezen in het netwerk geen rol. De kosten voor deze verliezen
worden bij een postzegeltarief verdeeld over alle gebruikers van het netwerk en worden de
daadwerkelijke veroorzakers ontzien. Deze situatie pleit voor een tariefstructuur die op enigerlei
wijze de gebruikers van het netwerk stimuleert de verliezen in het netwerk te beperken.

7.1.4

Verdeling kosten

Doorberekenen capaciteitsbeslag netwerk

Uit de resultaten is naar voren gekomen dat de rekenmethodiek van Bialek inderdaad het
gebruik van het netwerk door een knooppunt door kan berekenen. Het duidelijkst komt dit naar
voren bij de over het algemeen hogere kosten voor de knooppunten Oterleek en Velsen en de
over het algemeen lagere kosten voor het knooppunt Diemen.
Dit komt doordat bijvoorbeeld Oterleek zich gemiddeld ver van de bronknooppunten af
bevindt en dus veel beslag op de verbindingen legt. Voor toerekening met de postzegelmethode
geldt dat Oterleek gewoon veel vermogen afneemt en dus ook veel kosten krijgt toegerekend.
Hierin toont de rekenmethodiek van Bialek zich, zoals verwacht, een plaatsafhankelijke
tariefstructuur. Zie Figuur 42. Ook wordt de plaatsafhankelijkheid duidelijk bij knooppunt
Wijdewormer. Wanneer bij een scenario de opwekking zich dicht bij Wijdewormer bevindt,
bijvoorbeeld in Diemen, dan zijn de kosten van Bialek lager dan bij toepassing van het
postzegeltarief. Wanneer de opwekking zich verderweg bevindt, komt Bialek hoger uit.
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Toegewezen kosten per MWmax
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Figuur 42: Vergelijking toegerekende per MWmax Bialek en postzegel voor alle scenario's

Doorberekenen capaciteitsbeslag door blindvermogen

Duidelijk is in verder geworden, dat Bialek wel kosten naar belastingen toerekent voor
het blindvermogensaandeel waarvoor de betreffende belastingen verantwoordelijk zijn. Het
postzegeltarief doet dit niet. Een flink deel van de verschillen tussen beide tariefstructuren komt
hieruit voort. Of dit altijd wenselijk is, is de vraag.
Tijdsafhankelijkheid

Verder is duidelijk geworden, dat de rekenmethodiek van Bialek rekening houdt met het
feit dat belastingen alleen in daluren vermogen zouden kunnen afnemen. Het postzegeltarief
verdeeld de kosten op basis van de maximale vermogensafname, zonder rekening te houden met
het moment waarop dit valt. Bij de rekenmethodiek van Bialek wordt het beslag van een
knooppunt op het netwerk over de gehele dag bekeken. Wanneer in de daluren gebruik wordt
gemaakt van netwerk worden ook alleen kosten voor de daluren in rekening gebracht.
Allocatie vrije verbindingscapaciteit

Doorgaans kan
een aanzienlijk deel van
de kosten van de
verbindingen niet direct
doorberekend worden
doordat
de
verbindingen niet volledig
belast zijn. Dit deel
wordt bij Bialek alsnog
via een postzegeltarief
doorberekend. Hierdoor
de
verschillen
zijn
tussen
de
beide
tariefstructuren, uitzonderingen daar gelaten,
tussen de 0% en de 30%.
De verschuivingen zijn
er echter wel over het
algemeen
goed
te
verklaren. Zie Figuur 43
voor de onder- en
bovengrenzen. Hieruit
kan geconcludeerd wor-
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Figuur 43: Vergelijking toerekening per MWmax o.b.v. postzegel en
minimum en maximum Bialek
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den dat Bialek een flinke verschuiving van kosten teweeg brengt ten opzichte van een
postzegeltariefstructuur.

7.2

Conclusies toegepaste tariefstructuren

7.2.1

Origineel Bialek

Beschikbaarheid van en informatie over de rekenmethodiek van Bialek

Voor kostentoerekening in vermaasde netten zijn een beperkt aantal rekenmethodieken
beschikbaar. De rekenmethodiek van Bialek is er daar een van. Verder geldt dat er voldoende
literatuur beschikbaar was, waarin de ontwikkelde methodiek steeds verder wordt uitgediept en
uiteindelijk wordt toegepast. Er is zelfs literatuur beschikbaar met reacties op en alternatieven
voor de methodiek van Bialek. Dit helpt bij het verkrijgen van inzicht en maakt de methodiek
makkelijker toepasbaar en implementeerbaar.
Helder en eenvoudig uitgangspunten

De reken methodiek heeft een helder en algemeen geaccepteerd uitgangspunt: Het
beginsel van evenredigheid. Hierop is de rekenmethodiek gebouwd.
Algemeen bruikbaar

Een voordeel van de rekenmethodiek van Bialek is, dat het bij toepassing mogelijk blijft
diverse tariefstructuren te hanteren. Het is geen tariefstructuur op zich, maar een methodiek om
de belastingen van de verbindingen aan de gebruikers van het netwerk toe te rekenen. Op basis
van deze informatie kunnen verschillende tariefstructuren vormgegeven worden.
Zeker gezien de resultaten van de berekeningen lijkt de filosofie en mogelijk de werking
van de rekenmethodiek bruikbaar voor een tariefstructuur of in elk geval voor het verschaffen
van inzicht voor de vorming van een tariefstructuur. De rekenmethodiek is betrekkelijk
eenvoudig toe te passen.
Betrouwbaarheid wordt niet meegenomen

Betrouwbaarheid wordt in de rekenmethodiek van Bialek niet meegenomen. Het bepalen
van een prijs voor betrouwbaarheid is erg moeilijk. Er zou bijvoorbeeld voor gekozen kunnen
worden de capaciteit van elke verbinding onder te verdelen in een deel bedoeld voor het
daadwerkelijk transporteren van energie van punt A naar B en een deel bedoeld om de
betrouwbaarheid van het systeem te waarborgen. De kosten van elke verbinding kunnen op een
dergelijke wijze ook toegerekend worden. Dit zou aan de reken methodiek van Bialek toegevoegd
kunnen worden. De kosten toegewezen aan het onbenutte deel van de verbindingen wordt via
een postzegeltarief verrekend.
Probleempunten opgelost

Minder positieve kanten aan de keuze voor de artikelen van Bialek zijn, dat er in zijn
artikelen een aantal zaken onduidelijk blijven. Ten eerste maakt Bialek een verwaarlozing bij het
gebruik van zijn methodiek zonder extra knooppunten voor de verbindingen. Het enige
'argument' dat genoemd wordt ter ondersteuning van deze verwaarlozing is dat de verliezen
verwaarloosbaar zijn vergeleken met de vermogens in de verbindingen. Het is niet duidelijk
waarom de verwaarlozing die Bialek maakt daardoor verantwoord is.
Ten tweede worden in de oudere artikelen de belastingen en bronnen in elk knooppunt
met elkaar verrekend. In de latere artikelen wordt dit niet meer gedaan. Op dit verschil van
benadering wordt in de artikelen niet ingegaan, nog op de gevolgen ervan.
Ten derde wordt in een formule geponeerd voor de verdeling van de totale kosten van
elke verbinding over het werkzame- en blindvermogen in de betreffende verbinding. De auteur
geeft niet aan hoe deze formule tot stand is gekomen en noemt enkel dat de genoemde formule
de eenvoudigste manier is om tot de benodigde opdeling te komen.
Tenslotte worden de veroorzaakte wattverliezen ook op basis van het
evenredigheidsprincipe aan de gebruikers van het netwerk toegerekend. Hiertoe wordt het
evenredigheidsprincipe toegepast op de werkzame vermogenshuishouding. De verliezen worden
echter veroorzaakt door zowel de werkzame als de blindvermogensstromen. De auteur gaat hier
in zijn artikelen niet op in.

- 94 -

Discussie, conclusies en aanbevelingen

Evaluatie tariefstructuren elektriciteitstransport

Over al deze punten is geprobeerd contact te leggen met Bialek, wat niet gelukt is. De
genoemde probleempunten zijn of omzeild of opgelost.
Gevoeligheid voor invoer

Door het optellen en verrekenen van belastingen en bronnen in de knooppunten, heeft
de gekozen inzet van de eenheden een flinke invloed op het eindresultaat van de berekeningen.
Anderzijds is bij de inzet van de eenheden wel gepoogd inzetpatronen te hanteren die in de
toekomst in de vrije markt zullen kunnen ontstaan.

7.2.2

Overeenkomsten toegepast Bialek en Postzege/tarief

Opbrengstvereiste

Beide tariefstructuren voldoen aan de opbrengstvereiste, doordat bij beide gebruik wordt
gemaakt van de integrale kostprijscalculatie. Hierbij worden eerst de totale kosten bepaald,
alvorens ze toe te rekenen.
Geen kosten naar de opwekkers

Door middel van toepassing van de rekenmethodiek van Bialek zowel als de nieuwe
postzegelstructuur is het mogelijk bronnen zowel als belastingen een deel van de kosten toe te
rekenen. In de postzegelstructuur die ingevoerd zal worden is wel de mogelijkheid open gelaten
in de toekomst een deel van de transportkosten ook aan opwekkers toe te gaan rekenen, maar
het betreffende percentage is uiteindelijk op nul gesteld. Om de verschillende tariefstructuren
vergelijkbaar te houden is besloten om ook bij toepassing van de rekenmethodiek van Bialek dit
percentage ook op nul te stellen.
Hoe leger het net, hoe kleiner het verschil

Hoe leger het netwerk is, hoe meer de rekenmethodiek de postzegelstructuur benadert.
Immers hoe leger het net, hoe meer kosten niet meer direct aan vermogensstromen kunnen
worden toegerekend en hoe meer kosten via het postzegeldeel zullen moeten worden
netwerk,
hoe
extremer
hantering
van
het
doorberekend.
Hoe
voller het
kostenveroorzakingsprincipe naar voren komt. Bij een leeg netwerk doet het hanteren van het
kostenveroorzakingsprincipe er ook minder toe. Bij een vol netwerk is dit veel relevanter.

7.2.3

Toegepast Bialek

Stimulering economische en technische efficiëntie

De rekenmethodiek zoals deze nu toegepast is, heeft de kosten die elk knooppunt in het
netwerk veroorzaakt aan dat betreffende knooppunt getracht toe te rekenen. Dit op zich is geen
tariefstructuur. Het gebruikte principe kan echter wel gebruikt worden om tarieven voor klanten
op de diverse knooppunten te bepalen op basis van de kosten die de betreffende klant
daadwerkelijk zal gaan veroorzaken. Deze kosten kunnen zowel plaats- als tijdafhankelijk zijn.
Wanneer zo goed als mogelijk deze kosten worden bepaald, wordt een economisch en technische
optimale ontwikkeling van het netwerk bevorderd.
Maximaal kostenveroorzakingsprincipe

Het belangrijkste uitgangspunt voor deze tariefstructuur is: Iedereen betaald voor wat hij
gebruikt. Dit is het kostenveroorzakingsprincipe. Dit is ook de reden dat een tariefstructuur op
basis van de rekenmethodiek van Bialek beter een verrekeningsmethodiek dan een
tariefstructuur kan worden genoemd.
Zeer beperkte eenvoud en transparantie

Een duidelijk nadeel van deze tariefstructuur is, dat deze minder inzichtelijk is voor de
gebruikers van het netwerk dan een postzegelstructuur. Gebruikers kunnen zelf niet goed
inschatten wat hun kosten zullen zijn. Verder kan de hoogte van de tarieven
veranderlijk/beweeglijk zijn. Niet alleen een wijziging in het belastingspatroon van een klant zelf
heeft invloed op de hoogte van zijn tarieven, maar ook veranderingen in de belastingspatronen
van de andere gebruikers van het netwerk. Dit kan deels opgelost worden door naar
tijdgemiddelden of langere perioden te kijken. De ontwikkeling van een dergelijke structuur is op
langere termijn over het algemeen redelijk in te schatten. De rekenmethodiek van Bialek is geen
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transparante en eenvoudige tariefstructuur en draagt daardoor zeer beperkt bij aan een vrij
toegankelijke markt.
Niet eenvoudig uitvoerbaar

De rekenmethodiek van Bialek is relatief bewerkelijk en er is veel data vereist om de
benodigde berekeningen te kunnen uitvoeren. Dit in tegenstelling tot een postzegelstructuur.
Een Level playing-field wordt gevormd

De rekenmethodiek van Bialek ondersteund niet het ontstaan van een level playing-field,
doordat het niet plaats- en tijdonafhankelijk is.
Beperkte capaciteit voor complex vermogen

Een tweede uitgangspunt is gebaseerd op het feit, dat de capaciteit van een verbinding
beperkt is. Blindvermogen zowel als werkzaam vermogen leggen beslag op die capaciteit. Het
consequent hanteren van het kostenveroorzakingsprincipe houdt dan in dat het
capaciteitsbeslag als gevolg van het werkzame zowel als het blindvermogen, samen complex
vermogen, verrekend moet worden. Uit de resultaten is ook duidelijk te zien dat de
blindvermogensstromen een aanzienlijke invloed hebben op de verdeling van de kosten over de
gebruikers van het netwerk.
Beïnvloedbaar door de netbeheerder

De netbeheerder heeft via de vermogenshuishouding invloed op de totale
vermogenshuishouding en dus op de verdeling van de kosten. Dit effect is bij een
postzegelstructuur erg klein, omdat daar de vermogensverdeling bijna geen invloed op de
tarieven heeft. De netbeheerder zou hooguit door middel van de blindvermogenshuishouding de
spanningshuishouding kunnen beïnvloeden. Wanneer de belastingen spanningsafhankelijk
zijn, en dat zijn de meeste belastingen, wordt daarmee ook de hoogte van de belastingen en
daarmee de vermogensafname beïnvloed. Overigens heeft de netbeheerder als het goed is geen
belang bij een bepaalde verdeling van de kosten over de verschillende gebruikers van het netwerk.

7.2.4

Postzegeltarief

Zeer beperkte stimulering economische en technische efficiëntie

De postzegelstructuur zoals deze ingevoerd zal gaan worden, bevat geen prijssignalen
naar toekomstige klanten. De structuur mag niet tijd- en plaatsafhankelijk zijn en zal derhalve
gebaseerd worden op het principe van netwerkservice. Hierdoor wordt geen economisch en
technische optimale ontwikkeling van het netwerk bevorderd. Dergelijk prikkels voor de
netbeheerder worden door de DTe opgelegd.
Een beperkte prikkel is te vinden in het cascadestelsel. Klanten worden gestimuleerd op
hoge spanningsniveaus energie af te nemen. Dit is echter alleen aantrekkelijk en mogelijk voor
grote klanten. Verplaatsing van afnemers van lage naar hoge spanningsniveaus zal het netwerk
ontlasten in investeringen kunnen uitstellen. Wanneer ook het omgekeerd cascadestelsel wordt
ingevoerd zullen ook de opwekkers worden gestimuleerd, op optimalere plaatsen aan het
netwerk te leveren.
Minimaal kostenveroorzakingsprincipe

Aangezien de kosten worden doorberekend op basis van de maximale MW-waarde
binnen een bepaalde termijn, wordt in heel beperkte mate voldaan aan het
kostenveroorzakingsprincipe. De redenatie achter het gebruik van de MWmax-waarde is, dat deze
waarde bepaald welke capaciteit beschikbaar moet zijn in het netwerk. Dit is natuurlijk maar
heel beperkt waar. Dit geldt alleen als alle maxima van de verschillende afnemers tegelijk
optreden en als alle afnemers eenzelfde cos <p hebben. Wanneer alleen gekeken wordt naar
MWmax waarden wordt geen rekening gehouden met de vorm van het belastingspatroon van de
belasting.
Eventuele voordelen die optreden, doordat de maxima niet bij alle belastingen tegelijk
optreden, weerspiegeld zich enkel in een lager transporttarief voor allen, omdat het netwerk
optimaler wordt benut en minder snel uitbreidingsinvesteringen nodig zullen zijn. Hierdoor
worden afnemers niet beloont en gestimuleerd hun maximale belasting te verplaatsen (zoals bij
het vroegere piekscheren); er is geen tijdsafhankelijkheid voor het tarief. Het door de afnemer
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veroorzaakte voordeel wordt verdeeld over alle gebruikers van het netwerk. Uiteindelijk kan dit
resulteren in een erg inefficiënt gebruikt netwerk, doordat het uitgelegd is voor
belastingssituaties die slechts een maal per jaar voorkomen.
Kosten veroorzaakt door blindvermogensafname worden ook op geen enkele wijze
verrekend, terwijl ook het blindvermogen beslag legt op de transportcapaciteit van de
verbindingen.
Eenvoudig en transparant

De postzegeltariefstructuur is een transparante en eenvoudige tariefstructuur en draagt
daardoor bij aan een vrij toegankelijke markt. Gebruikers hebben direct zicht op de gevolgen van
hun handelen op de hoogte van de tarieven. De ontwikkeling van een dergelijke structuur is op
langere termijn over het algemeen redelijk in te schatten.
Eenvoudig uitvoerbaar

Een postzegelstructuur is door zijn eenvoud ook relatief eenvoudig te implementeren.
Een Level playing-field wordt gevormd

Doordat een postzegeltarief plaats- en tijdonafhankelijk is, ondersteund een dergelijk
tariefstructuur het vrij handelen in elektriciteit.

7.3

Algemene conclusies
Geen perfecte structuur

Er zijn veel tariefstructuren mogelijk voor het transporteren van elektriciteit. De twee in
dit verslag uitgewerkte structuren hebben elk hun voor en nadelen en zijn geen van beide ideaal.
De postzegelstructuur voorziet in een aantal zaken die vrije toegang tot de energiemarkt en vrije
handel in elektriciteit mogelijk maakt. De rekenmethodiek van Bialek is een stuk complexer van
aard en bevordert mede daardoor deze zaken niet. Met de reken methodiek van Bialek kan wel een
tariefstructuur worden gevormd die optimaler gebruik van het netwerk bevordert. Dit is vooral
het gevolg van het gebruik van blindvermogensstromen en het plaats- en tijdafhankelijk zijn van
deze methode.
De resultaten van de berekeningen ondersteunen de verwachting dat toepassing van de
rekenmethodiek leidt tot toerekening van de kosten volgens het kostenveroorzakingsprincipe.
Een ander nadeel van de nieuwe postzegeltariefstructuur is, dat het moeilijk wordt voor
decentrale opwekkers te concurreren met grootschalige opwekkers. In de structuur is de
mogelijkheid voor een omgekeerd cascadestelsel ingebouwd, maar daar wordt voorlopig geen
gebruik van gemaakt. Door gebruik te maken van dit omgekeerde cascadesysteem wordt het voor
opwekkers aantrekkelijker zich op lagere spanningsniveaus te gaan vestigen, waarmee grote
delen van het netwerk ontlast kunnen worden.
Bij bestudering van de scenario's en tariefstructuren zijn ook een aantal andere zaken
naar voren gekomen.
Bedreigingen voor de netbeheerders

De inzet van de opwekeenheden heeft grote invloed op de vermogenshuishouding van
het netwerk. Aangezien met het intreden van de vrije markt de inzet van de productie-eenheden
aan de marktwerking over wordt gelaten, kunnen situaties gaan ontstaan in het netwerk, die nog
niet eerder voor zijn gekomen. Hier dient op geanticipeerd te worden. Problemen kunnen
ontstaan door het toenemen van de verliezen, het teruglopen van de betrouwbaarheid van
levering, het ontstaan van transportbeperkingen, problemen met de blindvermogenshuishouding, etc.
Doordat bepaalde verbindingen te zwaar belast dreigen te worden of meer algemeen er
een onveilige bedrijfssituatie dreigt te ontstaan, kan de netbeheerder de inzet van eenheden
binnen haar gebied laten wijzigen. Verschillen in inkomsten van de producenten zullen
gecompenseerd moeten worden door de netbeheerder. Hierin schuilt een gevaar voor misbruik
door producenten, naast het vanzelfsprekende financiële risico.
Bovenstaande opmerkingen met betrekking tot de kosten als gevolg van transportbeperkingen zijn ook van toepassing op de kosten die zullen ontstaan voor de beschikbaarheid en
regelbaarheid van blindvermogen. Zoals genoemd is dit nodig voor handhaving van een goede
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blindvermogens- en spanningshuishouding. Bij een aantal scenario's ontstonden bij het huidige
netwerk al problemen met de blindvermogenshuishouding. Dit zal in de toekomst alleen maar
toenemen, doordat het netwerk in de toekomst waarschijnlijk alleen nog met kabels uitgebreid
zal kunnen worden.
Aandachtspunt in de toekomst moet blijven de gevolgen van decentrale opwek, in het
bijzonder windmolens, op de betrouwbaarheid van het netwerk.
De toekomst

De Nederlandse overheid probeert met liberalisering van de elektriciteitsmarkten
uiteindelijk de tarieven voor elektriciteit naar beneden te krijgen. In veel gevallen kan dit echter,
zeker op korte termijn, wel eens een averechts effect hebben. Het netwerk kan minder optimaal
benut gaan worden, door een minder optimale inzet van de productie-eenheden en de
importcapaciteit; De verliezen kunnen gaan toenemen; De onzekerheden met betrekking tot de
vermogensstromen op lange termijn zullen toe gaan nemen; Uitbreidingsinvesteringen zullen
eerder nodig zijn om alle mogelijke toekomstige belastingssituaties van het netwerk aan te
kunnen (transportbeperkingen, blindvermogenshuishouding); Opwekkers en belastingen
worden niet gestimuleerd in hun plaats van vestiging en hun tijdstip van afname. Het lijkt erop
alsof bij de liberalisering is uitgegaan van een 'koperen plaat'.
Het is niet ondenkbeeldig, dat weliswaar de tarieven voor de levering van energie zullen
dalen door toenemende Europese concurrentie, maar dat de tarieven voor transport deze daling
meer dan te niet zullen doen. Bij het kabelscenario is te zien wat de impact op de totale kosten
van het aanleggen van een relatief eenvoudige kabel is. Een kabel die zelfs nauwelijks gebruikt
wordt. De oplossing zit mogelijk in een ander tariefstructuur, waarbij meer mogelijkheden tot
sturen voor de netbeheerder aanwezig zijn.
Tarieven sturen het gedrag van gebruikers - opwekkers en afnemers - en het gedrag van
de gebruikers bepalen de toekomstige ontwikkeling van het netwerk. De netbeheerder bepaalt
niet meer direct, maar via de tariefstructuren, het gedrag van de gebruikers. De tarieven worden
door politiek bepaald....

7.4

Aanbevelingen
Ontwikkeling tariefstructuren

Behoefte lijkt aan een postzegelstructuur, waaraan een plaats- en mogelijk een
tijdafhankelijke component is toegevoegd. Verder is het wenselijk dat een component wordt
de
blindvermogensafname.
Wanneer
de
kosten
voor
de
opgenomen
voor
blindvermogenscomponent hoog genoeg zijn, zal de klant zelf compensatie aanbrengen. Vanuit
het oogpunt van stabiliteit moeten hieraan wel eisen worden gesteld.
Een soort tariefstructuur/regiosysteem als in Engeland is een mogelijkheid. De kosten
per 150 kV-knooppunt worden doorberekend naar alle achterliggende belastingen en lof
bronnen. Dit komt neer op een soort postzegeltarief per regio. De hoogte ervan kan eventueel
aangepast worden door de netwerkbeheerder om opwekkers en lof belastingen te sturen in hun
vestigingsgedrag.
Het effect hiervan is duidelijk te zien bij het scenario met decentrale opwek. In het
basisscenario zullen de kosten voor het afnemen van vermogen in (de regio) Oterleek hoog zijn,
maar de kosten voor het leveren van vermogen laag, of misschien zelfs negatief. Een situatie
zoals in het scenario met decentrale opwek zal dan kunnen ontstaan. Dit is duidelijk een
economisch aantrekkelijker situatie dan de situatie in het basisscenario. De verliezen zijn lager
en het netwerk wordt lager belast, waardoor uitbreidingsinvesteringen langer kunnen worden
uitgesteld.
Met toevoegen van een omgekeerd cascade wordt dit al een beetje gecreëerd: Ga als
opwekker zo dicht mogelijk bij de afnemer zitten.
Aan te raden is, internationale publicaties te volgen met betrekking tot de ontwikkeling
van tariefstructuren in het buitenland. Op het moment van schrijven staan de
transporttariefstructuren van Frankrijk en Duitsland ter discussie.
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Verliezen

Het meer verspreiden van de productie, bijvoorbeeld bij meer decentrale opwek, drukt de
verliezen aanzienlijk. Dit kan door een gewijzigde tariefstructuur bereikt worden.
Transportbeperkingen

Door de dreiging van transportbeperkingen, zal de capaciteit van het netwerk op enkele
plaatsen, bijvoorbeeld vanuit Diemen, sterk uitgebreid moeten worden. Dit moet gedaan worden
om te voorkomen dat in enkele, over het algemeen zeer uitzonderlijke situaties, het net het
benodigde vermogen niet zou kunnen transporteren en er dus een zogenaamde
transportbeperking optreedt, welke de netbeheerder erg veel geld zal kosten. De extra
transportcapaciteit waarmee het netwerk wordt uitgebreid, zal echter in normale situaties
overbodig zijn voor het veilig bedrijven van het netwerk. Het netwerk zal veel minder optimaal
bedreven gaan worden. Het gevolg hiervan zal zijn dat de transportkosten sterk zullen gaan
toenemen.
Dit effect wordt versterkt door het feit, dat een groot deel van de huidige
netwerkcomponenten volledig afgeschreven zijn en nieuwe componenten direct nieuwe
afschrijvingskosten en hoge rentelasten tot gevolg zullen hebben. Substantiële uitbreiding van
het netwerk zal een vermenigvuldiging van de transportkosten tot gevolg hebben. Illustratief
hiervoor is de kostentoename bij het laatst behandelde scenario als gevolg van de nieuwe, nog
vrij bescheiden, kabelverbinding tussen Velsen en Wijdewormer.
Nagedacht kan worden welke transportbeperkingen kunnen gaan optreden en of deze
ontweken of voorkomen kunnen worden. Mogelijk kunnen risico's worden afgekocht of
afgedekt of kunnen afspraken worden gemaakt met betrokken partijen zoals UNA/Reliant.
Blindvermogen

In het feit dat de blindvermogensstromen een significant aandeel in de kosten hebben
schuilt ook een risico. Dit geldt voornamelijk voor laaglast. In laaglast is er een sterk overschot
aan blindvermogen. In dit geval heeft de netbeheerder juist voordeel bij belastingen die (veel)
blindvermogen opnemen. Bij toepassing van de rekenmethodiek van Bialek zoals hier, worden
belastingen echter gestimuleerd om hun blindvermogens- en daarmee hun complexe
vermogensafname te beperken. Daardoor zal hun beslag op het netwerk afnemen en daarmee
hun kosten. Wanneer alle belastingen dit in laaglast zullen doen, dreigt er een groot overschot
aan blindvermogen.
Dit kan ten eerste worden opgenomen door centrales, zoals dat nu ook al gebeurd.
Voorlopig ziet het er naar uit dat dit geen geld zal kosten. Dit zal echter al snel niet meer
voldoende zijn. Een tweede oplossing is het bijplaatsen van spoelen om blindvermogen op te
nemen uit het net. Gevolg hiervan is, dat de netbeheerder haar klanten stimuleert de afname van
blindvermogen te beperken, maar daardoor meer in het netwerk zal moeten gaan investeren,
waardoor de tarieven zullen stijgen. Andere oplossingen zijn Het blindvermogensprobleem kan
aangepakt worden door strengere cos <p-eisen te stellen, de kVA als tariefdrager te kiezen of zelfs
de blindvermogens apart te meten en te verrekenen.
Een variant van de gehanteerde tariefstructuur die dit ondervangt, kan worden verkregen
door bijvoorbeeld alle blindvermogensbelastingen die worden gedekt door blindvermogen dat
ontstaat in verbindingen geen kosten voor het gebruik van de betreffende verbinding door te
berekenen. Een andere variant kan zijn het in zijn geheel niet doorberekenen van de kosten
toegerekend aan de blindvermogensstromen in laaglast. Dit is echter een minder elegante
oplossing, omdat daarmee juist aan het lokale karakter van blindvermogen voorbijgegaan wordt.
De op deze wijze niet doorberekende kosten zullen dan ook door middel van het postzegeltarief
doorberekend moeten worden.
De blindvermogenshuishouding gaat in de toekomst steeds meer problemen opleveren.
Het is raadzaam nu al te gaan nadenken over mogelijke oplossingen en de gevolgen daarvan voor
het netwerk en de stabiliteit. In eerste instantie valt te denken aan compensatiemaatregelen
zoals spoelen.
Bedrijfsvoering

Het kan nuttig zijn nu al oplossing te vinden voor de gevolgen van calamiteiten in
netsituatie die in de toekomst kunnen gaan optreden als gevolg van het volledig vrij worden van
de elektriciteitsmarkt in 2001 (post-protocol). Dit kan door bedrijfsvoerders vertouwt te laten
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worden met situaties in het netwerk die nog niet voorkomen, maar na het wegvallen van het
protocol wel kunnen voorkomen.
Wanneer het netwerk in de toekomst minder efficiënt bedreven gaat worden, kan het
steeds belangrijker worden creatiever met het bedrijven van het netwerk om te gaan. Bij een van
de scenario's werd bijvoorbeeld duidelijk, dat als één circuit van de verbinding Oterleek-Velsen
uit zou vallen, ook meteen het tweede circuit uitgeschakeld moet worden, waarna er weer een
bedrijfsveilige situatie ontstaat.
Wanneer meetgegevens van alle belangrijke punten in het netwerk bekend zijn, dan
kunnen makkelijker op basis van de huidige situatie in het netwerk contingency-berekeningen
worden gemaakt: Loadflowberekeningen op basis van mogelijke toekomstige netsituaties. Met
dergelijke berekeningen kan worden geanalyseerd welke acties bedrijfsvoerders zouden kunnen
ondernemen wanneer gegeven de huidige situatie een bepaalde fout optreedt. Gevolg kan zijn
dat bijvoorbeeld preventief vermogen verschakelt wordt. Mocht de geanticipeerde fout optreden,
dan zijn de bedrijfsvoerders voorbereid en kunnen de gevolgen tot een minimum beperkt
worden.
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Bijlage A: Transportnet NWN
In het onderstaand figuur van het 150 kV-transportnet van NWN zijn lokale belastingen
weergegeven met een asterix (*). De verbinding tussen Hoogte Kadijk (HK) en Venserweg (VW)
staat normaal aan de zijde van Venserweg open. De IPP'er in Velsen (VLN), de verbinding tussen
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Figuur 44: 150 kV-Transportnet van Noord West Net

Velsen (VLN) en Wijdewormer (WYW) , de Windmolens in Anna Paulowna (APL) en de STIVAS
in Westwoud (WEW) zijn alleen in de toekomstscenario's aanwezig. In Diemen (DMN) bevindt
zich de verbinding met het landelijke koppelnet (380-kV). In vet en cursief zijn de
knooppuntnummers aangegeven.
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100

De benadering die wordt toegepast is het eenvoudigst
uit te leggen, als wordt gekeken naar het upstream-Iooking
algoritme. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het illustratieve
netwerkje met wattvermogensstromen, zie Figuur 45. Allereerst
dient onderscheid gemaakt te worden tussen bruto
7
vermogensstromen en de werkelijke vermogensstromen, zoals
ze in Figuur 45 te zien zijn.
Bij bruto vermogensstromen wordt ervan uitgegaan dat
(in geval van upstreamlooking) alle verliezen kunnen
91 +?
worden opgedeeld in stukken,
100
221
die bij de belastingen worden
3
opgeteld. De som van de
Figuur 45: MW huishouding
werkelijke belastingen plus de
91
illustratief netwerkje
doorberekende verliezen is de
bruto belasting. Er kan dan
ook gerekend worden met
bruto vermogensstromen door knooppunten P/,u,o en
91
verbindingen Pj"'''o. Wat resulteert is een verliesvrij netwerk,
dat door de normale inzet van opwek wordt gevoed, zie Figuur
1
46. De vraagtekens geven aan wat nog onbekend is.
In eerste instantie lijkt het nu niet mogelijk de
221
100 +?
berekeningen uit te voeren, daar nu niet precies bekend is welke
vermogens precies waar lopen. Wanneer nu het equivalent van
Figuur 46: Werksituatie MW
huishouding
vergelijking (4) voor het upstream-Iooking algoritme met
gebruikmaking van bruto wattvermogensstromen wordt
gegeven, ziet dit er als volgt uit:

~bruto

_

""'

L....J

nbrulo
C ki r k

=

D

rCi

of

Au Pbruto = P G

(9)

Hierin is a; de verzameling van alle knooppunten van wie knooppunt i vermogen
ontvangt en Pc; de opwek in knooppunt i. Verder geldt analoog aan vergelijking (2) en op
voorwaarde dat de verliezen klein zijn:
bruID
C ki

=

I pbr~tol
k-I

pbrUIO
k

Ip.1
k-,

== -~

= C ki

(10)

k

Merk op dat het hier om andere getallen gaat dan bij het downstream-Iooking algoritme,
daar de verzameling a, een andere is. De waarde van cH is wel bekend.
Stel nu dat de bruto belasting in knooppunt 2 gelijk is aan 105 MW (werkelijk 100 MW),
dan zal in de verbinding van knooppunt 2 naar 3,25 MW lopen. Het vermogen in knooppunt 3
zal 130 MW zijn, waardoor C]Jbru,o = 25/130 is en C n = 18/118, een afwijking van 20%. Dit lijkt
reden tot zorg. Opgemerkt moet wel worden dat de verliezen in dit geval niet echt klein zijn met
ongeveer 10%.
In de artikelen is de stelling dat bovenstaande verwaarlozing geoorloofd is, zolang de
verliezen klein zijn, niet verder onderbouwd. Er is niet aangegeven wat 'klein' is en ook niet wat
de uiteindelijke fout in de resultaten kan zijn. Aangezien het erg lastig is de gevolgen van de
benadering door middel van fouten-analyse te bepalen, is besloten voor een empirische aanpak.
Hiervoor is een netwerk uit een van de artikelen genomen en doorgerekend. Daarna zijn de
volgende veranderingen aangebracht:
• De verliezen in de verbindingen zijn opgevoerd naar 10%;
• De verliezen in de verbindingen zijn opgevoerd naar 50%;
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• De verliezen in de verbindingen zijn 10% en twee verbindingen zijn verwijderd,
waardoor een deel van het vermogen 3 hoofd- en 3 extra knooppunten passeerde,
waardoor een cumulatieve fout ontstaat;
• De verliezen in 1 verbinding zijn 1% en in alle andere verbindingen 50%;
• De verliezen in 1 verbinding zijn 1% en in alle andere verbindingen 50%, maar op
zo'n manier dat er ook weer een cumulatieve fout kan ontstaan;
• De verliezen in de verbindingen zijn 50% en de ene producent wekt zo'n 200 maal
meer vermogen op dan de andere en op zo'n plaats dat weer een cumulatieve fout kan
ontstaan;
Al deze varianten zijn met het downstream-Iooking algoritme met en zonder
toegevoegde knooppunten doorgerekend en de resultaten zijn vergeleken. Deze moeten dezelfde
resultaten opleveren op een eventuele fout door het niet toevoegen van de extra knooppunten
na. In alle gevallen weken de resultaten niet af, of pas in de He decimaal, de
reken nauwkeurigheid van MATLAB.
De conclusie is getrokken dat de methode nauwkeurig genoeg is voor de berekeningen
die hier uitgevoerd worden en de conclusies die op basis daarvan getrokken worden. Waarom er
geen significante fouten zijn te vinden, is niet duidelijk.
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Bijlage C: Implementatie Bialek in MATLAB
Hieronder volgt een beschrijving van de wijze waarop de rekenmethodiek van Bialek is
geïmplementeerd in MATLAB.

C -1. Opzet
MATLAB werkt met een command-line interface net als DOS. De invoer kan variëren
van een wiskundige uitdrukkingen tot commado's om de werkomgeving te manipuleren. Een
wiskundige uitdrukking kan zijn A=BC, waarna MATLAB de matrices B en C met elkaar
vermenigvuldigd, het antwoord aan A toekent en vervolgens op beeld zet. Een commando is
bijvoorbeeld els om het scherm leeg te vegen of input om invoer van een gebruiker aan een
variabele toe te kennen.
Zoals het in DOS mogelijk is om batch-files te maken, kunnen in MATLAB m-files (files
met de extensie .m) worden gemaakt met een eenvoudige text-editor. Deze kunnen vervolgens
aangeroepen worden als waren zij MATLAB commando's. Ze bestaan uit een opeenvolging van
invoer die ook op de command-line ingegeven kan worden. Hiermee kan een redelijk
gestructureerd programma worden geschreven, waarin subroutines worden beschreven door
aparte m-files.

C - 2. Structuur en werking
De applicatie die op deze wijze in
MATLAB is geïmplementeerd bestaat uit vijf
van dergelijke m-files, zie Figuur 47. De m-file
waarmee het programma wordt opgestart heet
etrace, wat staat voor Elektricity tracing. Per
functie wordt de applicatie hieronder verder
uitgewerkt.
Hoofdmenu

De eerste functie van etrace (etrace. m)
is het definiëren van een aantal globale
Id.txt
variabelen (FloMatrB, FloMatrS en LoGeVecB)
en constanten. Globaal wil zeggen dat ze niet
alleen bruikbaar zijn binnen de huidige m-file,
y
maar binnen geheel MATLAB en alle m-files.
Op de variabelen wordt later teruggekomen. De
Results.XIS~"" ·1 Excel-Macro
constanten zijn: NumbOfBasicNodes, het
aantal basisknooppunten, NumbOfLossNodes,
Figuur 47: Structuur MATLAB-applicatie
het aantal toegevoegde verlies-knooppunten en
NumbOfNodes voor de som van beide.
Wanneer met een netwerk met meer of minder
knooppunten en/of verbindingen wordt gerekend dienen de constanten in etrace aangepast te
worden.
De tweede functie van etrace is het op beeld zetten van een menu, waarin de verschillende
hoofdfuncties van het programma genoemd worden. Dit wordt gedaan met de bestaande functie
solmenu, die ook gedefinieerd is in een m-file (solmenu.m). Deze is iets aangepast, zodat de layout anders is. Aan sol menu wordt de inhoud van het menu meegegeven en het nummer van het
gekozen item wordt geretourneerd. Na controle wordt de applicatie beëindigd, of wordt de
bijbehorende m-file aangeroepen voor het vullen van de benodigde variabelen (makedata. m), het
inladen van variabelen (loaddata. m) en het uitvoeren van de berekeningen met de huidige
waarden van de variabelen (calcul.m). Wanneer de betreffende m-file wordt beëindigd en
MATLAB retourneert naar etrace, wordt het menu weer opnieuw weergegeven.

I

I

Invoer

Voordat de berekeningen kunnen worden uitgevoerd, dienen de benodigde variabelen
gevuld te worden met de vermogensstromen. Dit wordt gedaan in makedata. m. Het gaat om twee
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matrices en een vector. De eerste matrix is FloMatrS. Deze matrix bevat alle vermogensstromen
of flows in en uit elk knooppunt in het netwerk voor het geval dat er geen extra verliesknooppunten zijn toegevoegd. De S staat voor 'small' of klein. De tweede matrix is FloMatrB.
Deze bevat alle vermogensstromen in en uit elk knooppunt voor het geval dat er wel extra verliesknooppunten zijn toegevoegd. De B staat voor 'big' of groot, omdat deze matrix door het
toevoegen van extra knooppunten een stuk groter zal zijn. De vector (LoGeVeeB) bestaat uit de
aanwezige netto opwek of belasting in elk knooppunt.
Per knooppunt wordt eerst de aanwezige opwek of belasting gevraagd. Vervolgens wordt
gevraagd welk vermogen er door dit knooppunt uit elk ander knooppunt wordt ontvangen in het
geval dat er extra knooppunten zijn toegevoegd. De vraag wordt herhaald voor het geval dat er
geen extra knooppunten zijn toegevoegd (alleen voor de hoofdknooppunten) . De matrix wordt
op zulk een wijze gevuld, dat de rijen in de matrix overeenkomen met de knooppunten die
vermogen versturen en de kolommen met de knooppunten die vermogen ontvangen. Dit geldt
voor de grote en de kleine matrix. Het invoeren verloopt het handigst als een plaatje als in Figuur
7 en Figuur 45 voorhanden is.
Wanneer de invoer compleet is, worden de matrices en de vector op beeld getoond,
inclusief het resultaat van drie controlerende berekeningen (checksums). Daar het netwerk na
toevoeging van extra knooppunten verliesvrij is, bevat de grote matrix alle vermogensstromen
twee maal: eenmaal bij het uitgaande knooppunt (negatief) en eenmaal bij het binnenkomende
knooppunt (positief). Wanneer nu deze matrix wordt opgeteld met een gespiegelde
(getransponeerde) versie van zichzelf, moet dus een lege matrix het resultaat zijn. Omdat bij de
kleine matrix het vermogen een verbinding in, niet gelijk is aan het vermogen een verbinding uit,
gaat deze methode voor de kleine matrix niet op.
Een methode die wel voor beide matrices van waarde is, is het controleren van de
energiebalans (of wet van Kirchhoff) per knooppunt. De som van alle inkomende (positief) en
uitgaande (negatief) vermogens moet nul zijn. Dit kan gecontroleerd worden door bij de som
van elke kolom uit de grote of kleine matrix het bijbehorende element van de vector met opwek
en belastingen op te tellen. Het resultaat moet nul zijn. Echter, doordat MATLAB een beperkte
nauwkeurigheid heeft, kan het resultaat in de He decimaal afwijken van nul. Dit wordt
ondervangen door alle waarden kleiner dan U- 10 te beschouwen als nul. De enige reden dat de
waarden voor de vector met opwek en belastingen apart wordt gevuld, is voor deze controle. De
vector zou immers ook verkregen kunnen worden door de kolommen van de grote matrix op te
tellen.
Nadat de checksums zijn afgebeeld, wordt naar een omschrijving gevraagd. Daarna
worden de omschrijving, de matrices en de vector weggeschreven. Wegschrijven gebeurt naar een
vaste directory onder een vaste naam (de naam van de variabele), wat dus inhoud dat eventuele
files van een vorige berekening die in de betreffende directory staan overschreven worden. Na
elke berekening moeten de files dus met de hand naar een andere directory worden verplaatst.
Het menu bevat ook een optie om de variabelen weer in te laden (loaddata.m), alvorens
berekeningen uit te voeren. Er wordt vanuit gegaan dat de data in de vaste directory staat.
Berekening

Na het invoeren of inladen van de variabelen kunnen de berekeningen worden
uitgevoerd met de laatste menu-optie (calcul.m). De berekeningen beginnen met het
ontvlechten van de ingevoerde variabelen. Voor het downstream-Iooking (DSL) algoritme zijn
alleen de positieve waarden nodig en voor het upstream-Iooking (USL) algoritme alleen de
negatieve waarden van FloMatrB en FloMatrS. Verder worden een vector met alleen de opwek,
een vector met alleen de belastingen en een vector met de vermogensstromen door elk
knooppunt bepaald. De laatste worden voor het geval met en zonder extra knooppunten bepaald.
De volgende stap is het berekenen van de upstream en downstream distributiematrices
Ad en Au (zie vergelijking (4») voor het grote en het kleine netwerk. Dit wordt voor de grote
downstream distributiematrix als volgt gedaan:
DSMatrixB=eye(NumbOfBasicNodes+NumbOfLossNodes)+
DSFlowMatrixB*inv (diag (-NodeFlowVectorB) )

(11)

Van de vector met vermogensstromen door de knooppunten wordt een matrix gemaakt
met de negatieve elementen op de diagonaal. De matrix met alle positieve waarden van
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FloMatrB, wordt hierdoor gedeeld en bij het geheel wordt de eenheidsmatrix opgeteld. Een
matrix als in vergelijking (6) wordt dan verkregen.
Met de nu beschikbare matrices en vectoren wordt de berekening van vergelijking (7)
uitgevoerd in matrixvorm. Het resultaat wordt meteen vermenigvuldigd met de fractie van de
vermogensstroom door een bepaald knooppunt behorende bij een generator:
Table=diag(inv(diag(NodeFlowVectorB))*GenerationVectorB')*
inv(DSMatrixB)*diag(LoadVectorB) i
(12)

Door middel van matrixfuncties wordt aan elke matrix meteen een totaalkolom en -rij
toegevoegd. In sommige gevallen ook nog een kolom met verliezen. Op deze wijze wordt het DSL
algoritme voor het grote en het kleine netwerk uitgevoerd en het USL algoritme alleen voor het
kleine netwerk.
Een volgende stap is het bepalen van de mate van belasting van elke verbinding door elk
belastings- of bronknooppunt. Hiertoe worden alle mogelijke verbindingen langsgegaan. Tussen
knooppunten waartussen geen verbinding loopt, loopt ook geen vermogen en deze worden
overgeslagen. Dit wordt niet door middel van een matrixvermenigvuldiging gedaan, omdat dan
een overdreven grote matrix resulteert, waarvan het merendeel geen informatie bevat. Dit is
opgelost door met een lus die alle mogelijke verbindingen langsgaat, alleen de verbindingen te
beschouwen die bestaan en het resultaat van de berekening op te slaan in een matrix. Twee
vrijwel identieke lussen worden doorlopen. Eén voor het koppelen van de
belastingsknooppunten aan de verbindingen en één voor het koppelen van de bronknooppunten
aan de verbindingen.
Alvorens de resultaten weg te schrijven worden de checksurns nogmaals bepaald. Dit is
alleen van nut als de variabelen zijn ingeladen. De variabelen worden als ASCII weggeschreven.
Wanneer kleine wijzigingen in het netwerk worden aangebracht kan het soms handiger zijn de
weggeschreven variabelen met de hand te veranderen dan alles weer opnieuw in te voeren.
Daarbij kan een fout gemaakt worden.
Uitvoer en Verwerking

Na de berekeningen worden de resulterende matrices weggeschreven naar
'GTLLoNo.wk1', 'GTLNLoNo.wk1', 'LTGNLoNo.wk1', 'LiTGen.wk1' en 'LiTLo.wk1' wat staat
voor 'Generators To Loads with LOss NOdes', 'Generators To Loads with No LOss NOdes',
'Loads To Generators with No LOss NOdes', 'LInes To GENerators' en 'Lines To Loads'. Dit zijn
allen Lotus 1-2-3 worksheets, die gewoon ingelezen kunnen worden in Microsoft Excel.
In Excel is vervolgens een macro geprogrammeerd en is een zogenaamd sjabloon
vormgegeven. Het sjabloon bevat nog niet de uitvoergegevens van MATLAB, maar wel alle
berekeningen die vervolgens met deze gegevens worden gemaakt. De macro leest de vijf
'uitvoerfiletjes' van MATLAB in in het sjabloon, maakt de hierdoor gevormde tabellen binnen
het sjabloon op en schrijft de resultatensheet 'Results.xls' weer weg in de directory van het
betreffende scenario. Op deze wijze worden alle gegevens van een scenario, zowel werkzaam- als
blindvermogen, in één excel-bestand verwerkt. De waarden zijn op 14 cijfers nauwkeurig en
worden weergegeven op 2 cijfers achter de komma. In dit verslag worden de getallen uiteindelijk
afgerond op 1 decimaal, daar meer decimalen zeker niet te verantwoorden zijn.
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Bijlage 0: Belastingen per scenario
De waarden tussen haakjes zijn de belastingen ongecorrigeerd voor, dus inclusief,
plaatselijke decentrale opwekking. Deze waarden zijn in de loadflowberekeningen gebruikt,
waarin de decentrale eenheden dus niet apart zijn gemodelleerd. De gewone waarden zijn wel
gecorrigeerde waarden. Dit zijn de werkelijke belastingen. De werkelijke belasting in Oterleek is
bijvoorbeeld 75 MW in laaglast. Normaal wekt de AVI-Alkmaar 36 MW op, het verschil tussen
75 MW en 39 MW. In de loadflowberekeningen is gerekend met een effectieve belasting van 39
MW en is de AVI-Alkmaar niet gemodelleerd.
In de kolom 'knoop' wordt het knooppunt van het gereduceerde netwerk genoemd (zie
Figuur 12 in paragraaf 4.3.1 en Bijlage A) waar de betreffende belasting verrekend is.
Scenario
Station
Anna Paulowna (APL)
Westwoud (WEW)
aterleek (OTL)
(- AVI-Alkmaar)
Wijdewormer (WYW)
(- WKC Purmerend)
Velsen (VLN) ENW
(- WK Crown v Gelder)
Velsen (VLN) Hoogo.
Vijfhuizen (VHZ)
Haarl.meer (HMM)
Amstelveen (AMV)
Hemweg (HW)
(- AVI-West)
Noord (NOK)
Hoogte Kadijk (HK)
Zorgvlied (ZV)
Venserweg (VW)
Bijlmer Zuid (BZ)
's Graveland (GVL)
Totaal

Knoop
5, on
5, OTL
5, on
4,WYW
1, VLN
1, VLN
1, VLN
1, VLN
3,DMN
2,HW
2,HW
2,HW
3,DMN
3,DMN
3,DMN
3,DMN

Basisscenario' s
1110MW
2100MW
MW MVAr Cos cp
MW MVAr Cos cp
52
1
1,00
100
25
0,97
1,00
51
2
112
20
0,98
2
1,00
75
161
42
0,97
(39)
(1,00) (125)
(0,95)
68
0,99
217
50
0,97
9
(1)
(0,11) (150)
(0,95)
15
0,98
80
140
53
0,94
(65)
(0,97) (125 )
(0,92)
328
200
0,85
290
160
0,88
80
19
0,97
170
80
0,90
28
5
0,98
80
0,94
30
66
49
0,80
150
55
0,94
152
44
0,96
355
158
0,91
(102)
(0,92) (305)
(0,89)
0,86
66
40
72
40
0,87
30
16
0,88
88
65
0,80
64
30
0,91
75
38
0,89
22
0,79
17
38
20
0,88
44
0,93
18
45
21
0,91
72
7
1,00
175
41
0,97
1278
474
2268
898
(1110)
(2100)
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Bijlage E: Resultaten loadflow en Bialek
Hierna volgen de resultaten van de loadflowberekeningen en de toepassing van de
methodiek van Bialek op de resultaten daarvan. Per variant (hooglast/laaglast) van elk scenario
zijn twee tegenoverliggende pagina' s ingeruimd. Dit is gedaan om de overzichtelijkheid te
bevorderen. Allereerst worden de resultaten van de basisscenario's herhaald.
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E • 1. Basisscenario's
E - 1.1 Basisscenario hoog/ast (2100 MW)
E - 1.1.1 Werkzaam vermogen

150,0

337,8
Oterleek
5 . . . . .111
139,7

140,2

......... 4

9

83,4

0,2

Wijdewormer

0,5

290,2
2,7

8

10

83,6

292,9

1. . . . . . .
Diemen
186,1

129,8

550,4

Figuur C-1: Wattvermogensstromen basisscenario 2100 MW

Bron

Last
1

4

5

6

7

8

9

10

11

Totaal Verlies

3

89,3
96,8

0,0
150,0

40,0
297,8

0,4
0,5

0,0
0,5

0,0
2,7

0,0
0,5

0,1
0,1

0,0
1,5

129,8
550,4

0,5
5,8

Totaal

186,1

150,0

337,8

0,9

0,5

2,7

0,5

0,2

1,5

680,2

6,3

2

Tabel C-1: Verdeling opgewekt wattvermogen over last-knooppunten, basisscenario 2100
MW

Last

Bron
Totaal Verlies

2

3

4
5

89,6
0,0
40,2

97,5
151,4
301,5

187,1
151,4
341,7

1,0
1,4
3,9

Totaal

129,8

550,4

680,2

6,3

1

Tabel C-2: Verdeling afgenomen
wattvermogen over bronknooppunten, basisscenario 2100 MW
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E -1.1.2 Blindvermogen

85,9

50,0

Oterleek

5

Wijdewormer
. . . . .1114

1,1
50,9

49,8

9

100,9

29,4

33,4

3_'"

1

Diemen

142,8

344,8

140,6

Figuur C-2: Blindvermogensstromen basisscenario 2100 MW

Bron

3
6
7
10
Totaal

Last
8

1

2

4

5

9

11

Totaal

65,3
44,1
4,0
29,4

131,9
0,0
8,7
0,0

50,0
0,0
0,0
0,0

85,9
0,0
0,0
0,0

7,5
0,0
0,0
0,0

1,1
0,0
0,0
0,0

3,1
0,0
0,0
0,0

344,8
44,1
12,7
29,4

142,8

140,6

50,0

85,9

7,5

1,1

3,1

431,0

Tabel C-3: Verdeling opgewekt blindvermogen over last-knooppunten,
basisscenario 2100 MW
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Bijlage E: Resultaten loadflow en Bialek

E - 1.2 Basisscenario laaglast (1110 MW)
E - 1.2.1 Werkzaam vermogen

142,2

1,0
Wijdewormer

0,2

.... 4

84,8

9

0,3

1. . . . . . .
Velsen

Hemweg

Diemen

6,1

65,1

216,2

Figuur C-3: Wattvermogensstromen basisscenario 1110 MW

Bron

3
Totaal

Last
1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

Totaal Verlies

65,1
65,1

6,1
6,1

1,0
1,0

142,2
142,2

0,4
0,4

0,3
0,3

0,3
0,3

0,2
0,2

0,3
0,3

0,3
0,3

216,2
216,2

1,8
1,8

Tabel C-4: Verdeling opgewekt wattvermogen over lastknooppunten, basisscenario 1110 MW

Last

1
2
4
5
Totaal

3

Bron
Totaal

Verlies

65,7
6,1
1,0
143,4
216,2

65,7
6,1
1,0
143,4
216,2

0,6
0,0
0,0
1,2
1,8

Tabel C-5: Verdeling
afgenomen wattvermogen over
bron-knooppunten,
basisscenario 1110 MW
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E - 1.2.2 Blindvermogen

9,0

0,9
Oterleek

5".~

0,7

56,3

55,6

Wijdewormer
..... 4

9

64,6

30,4

8,9

8

3.-.

55,7

1. . . . . . .

Diemen

32,9

310,4

236,3

Figuur C-4: Blindvermogensstromen basisscenario 1110 MW

Last

Bron

3
5
6
7
8
9
10
11
Totaal

1

2

4

Totaal

198,8
0,9
53,3
13,4
7,7
0,7
30,4
5,2
310,4

29,7
0,0
0,0
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
32,9

7,8
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
9,0

236,3
0,9
53,3
16,6
8,9
0,7
30,4
5,2
352,3

Tabel C-6: Verdeling opgewekt
blindvermogen over lastknooppunten, basisscenario 1110 MW
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E - 2. Scenario 1: Extra opwekking in Velsen
E - 2.1 Velsen 25 weg in hoog/ast
E - 2.1.1 Werkzaam vermogen

150,0

337,8
Oterleek
3,6
5 . . . .~

Wijdewormer
__
4

0,0
3,6

9

298,8

146,4
0,7

1_11111i1
Velsen

Diemen

Hemweg

359,0

11,5

144,8

Figuur C-5: Wattvermogensstromen, 2100 MW zonder Velsen 25

Bron

1
2
Totaal

last

3

4

5

6

7

8

10

11

Totaal

Verlies

3,2
8,3

44,6
105,4

307,6
30,2

0,2
0,0

0,1
0,3

0,2
0,5

3,0
0,0

0,1
0,1

359,0
144,8

3,6
0,9

11,5

150,0

337,8

0,2

0,4

0,7

3,0

0,2

503,8

4,5

Tabel C-7: Verdeling opgewekt wattvermogen over last-knooppunten, 2100 MW
zonder Velsen 25

last

Bron
Totaal

1

2

5

3,3
45,1
310,6

8,2
106,1
30,5

11,5
151,2
341,1

0,0
1,2
3,3

Totaal

359,0

144,8

503,8

4,5

3
4

Verlies

Tabel C-8: Verdeling afgenomen
wattvermogen over bronknooppunten, 2100 MW zonder
Velsen 25
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E - 2.1.2 Blindvermogen

50,0

85,8

5._111

Olerleek

17,6

9

93,8
12,5

Wijdewormer
__
4

1,8

15,8

32,4
5,6

10

81,3

1_'"

3......
Diemen

167,1

144,8

19,5

Figuur C-6: Blindvermogensstromen, 2100 MW zonder Velsen 25

Bron

1
3
6
7

8
9
10
11
Totaal

Last
2

4

5

Totaal

85,8
0,0
54,9
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
144,8

12,7
18,0
0,0
9,2
5,6
1,8
1,9
0,8

68,6
1,5
0,0
0,8
0,0
0,0
10,6
4,3

167,1
19,5
54,9
14,1
5,6
1,8
12,5
5,1

50,0

85,8

280,6

Tabel C-9: Verdeling opgewekt
blindvermogen over last-knooppunten,
2100 MW zonder Velsen 25
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E - 2.2 Hemweg 08 weg in hoog/ast
E - 2.2.1 Werkzaam vermogen

337,8

150,0
Wijdewormer

. . . .1114

3,7

1. . . . . . .
Diemen
749,0

465,2

210,2

Figuur C-7: Wattvermogensstromen, 2100 MW zonder
HemwegOS

Bron

Last

2

4

5

6

7

8

10

11

Totaal

Verlies

1
3

404,1
61,1

28,0
122,0

311,4
26,4

1,8
0,0

0,0
0,1

0,0
0,5

3,7
0,0

0,0
0,1

749,0
210,2

5,5
0,7

Totaal

465,2

150,0

337,8

1,8

0,1

0,5

3,7

0,1

959,2

6,2

Tabel C-10: Verdeling opgewekt wattvermogen over last-knooppunten, 2100 MW
zonder Hemweg OS

Last

Bron
Totaal

1

3

2
4
5

405,9
28,3
314,8

61,2
122,5
26,5

467,1
150,8
341,3

1,9
0,8
3,5

Totaal

749,0

210,2

959,2

6,2

Verlies

Tabel C-11: Verdeling afgenomen
wattvermogen over bronknooppunten, 2100 MW zonder
HemwegOS
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E - 2.2.2 Blindvermogen

85,6

50,0

Oterleek
5 . . . .111
12,5

Wijdewormer
__
4

1,8
10,7

9

50,9

60,7
6,9

1.-

111
Diemen

115,6

221,0

166,4

Figuur C-S: Blindvermogensstromen, 2100 MW zonder Hemweg
OS

Bron
1
3
6
7
8
9
10
11
Totaal

Last
2

4

5

Totaal

73,8
96,1
33,7
17,4
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
44,3
0,0
0,0
5,7
0,0
0,0
0,0

41,8
26,0
0,0
0,0
1,2
1,8
9,1
5,7

115,6
166,4
33,7
17,4
6,9
1,8
9,1
5,7

221,0

50,0

85,6

356,6

Tabel C-12: Verdeling opgewekt
blindvermogen over lastknooppunten, 2100 MW zonder
HemwegOS
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E - 2.3 Velsen 25 weg in laaglast
E - 2.3.1 Werkzaam vermogen

142,2

1,0
Wijdewormer
__
4

0,1

5 . . . .~

68,0

67,9

9

0,2

1,9

1."

Velsen

Hemweg

549,8

Diemen

31,1

371,5

Figuur C-9: Wattvermogensstromen, 1110 MW zonder Velsen 25

Bron

last
2

1
Totaal

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Totaal

Verlies

31,1

371,5

1,0

142,2

1,0

0,7

0,2

0,1

1,9

0,1

549,8

4,0

31,1

371,5

1,0

142,2

1,0

0,7

0,2

0,1

1,9

0,1

549,8

4,0

Tabel C-13: Verdeling opgewekt wattvermogen over last-knooppunten, 1110 MW zonder Velsen 25

last
1

Bron
Totaal

Verlies

5

31,2
374,3
1,0
143,3

31,2
374,3
1,0
143,3

0,1
2,8
0,0
1,1

Totaal

549,8

549,8

4,0

2
3
4

Tabel C-14: Verdeling
afgenomen wattvermogen over
bron-knooppunten, 1110 MW
zonder Velsen 25
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Bijlage E: Resultaten loadflow en Bialek

E - 2.3.2 Blindvermogen

1,2

9,0
Wijdewormer

5""-,,,

~• • 4

49,1
22,1

10,0

8

89,3

39,1

1. . . . .

3. . . .
Diemen

211,0

23,4

142,8

Figuur C-10: Blindvermogensstromen, 1110 MW zonder Velsen 25

Bron

Last

1

2

4

Totaal

10
11

115,1
1,2
47,7
9,3
8,2
1,4
22,1
6,0

20,5
0,0
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0

7,2
0,0
0,0
0,0
1,8
0,0
0,0
0,0

142,8
1,2
47,7
12,2
10,0
1,4
22,1
6,0

Totaal

211,0

23,4

9,0

243,4

3
5
6
7

8
9

Tabel C-15: Verdeling opgewekt
blindvermogen over lastknooppunten, 1110 MW zonder
Velsen 25
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Bijlage E: Resultaten loadflow en Bialek

E - 2.4 Hemweg 08 weg in laaglast
E - 2.4.1 Werkzaam vermogen

142,1

1,0
Wijdewormer

0,1

5"'-"

........ 4

43,0
9

206,7

0,1

10

1,3
208,0

1,0

41,9

1. . . .1111i111

Diemen
521,8

177,9

198,1

Figuur C-11: Wattvermogensstromen, 1110 MW zonder
HemwegOS

Bron

Last
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Totaal

Verlies

1

198,1

177,9

142,1

0,1

0,1

1,3

0,1

521,8

198,1

177,9

1,0
1,0

0,1

Totaal

1,0
1,0

0,1

0,1

0,1

1,3

0,1

521,8

2,7
2,7

142,1

Tabel C-16: Verdeling opgewekt wattvermogen over last-knooppunten, 1110 MW zonder Hemweg OS

Last

1

Bron
Totaal

Verlies

5

198,7
179,1
1,0
143,0

198,7
179,1
1,0
143,0

0,6
1,2
0,0
0,9

Totaal

521,8

521,8

2,7

2

3
4

Tabel C-17: Verdeling
afgenomen wattvermogen over
bron-knooppunten, 1110 MW
zonder Hemweg OS
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Bijlage E: Resultaten loadflow en Bialek

E - 2.4.2 Blindvermogen

1,4

9,0
Wijdewormer

4

5
50,8

37,5

26,8

10,9

8

77,6

26,6

3

1

Diemen
16,1

183,2

91,8

Figuur C-12: Blindvermogensstromen, 1110 MW zonder Hemweg
OS

Bron

Last

1

2

4

Totaal

10
11

73,6
1,4
49,3
15,1
8,3
1,9
26,8
6,8

11,8
0,0
0,0
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0

6,4
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0

91,8
1,4
49,3
19,4
10,9
1,9
26,8
6,8

Totaal

183,2

16,1

9,0

208,3

3
5
6
7

8
9

Tabel C-1S: Verdeling opgewekt
blindvermogen over lastknooppunten, 1110 MW zonder
HemwegOS
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E - 3. Scenario 2: Export

E - 3.1 Exportscenario in hoog/ast
E - 3.1.1 Werkzaam vermogen

150,0

337,8
Oterleek
5 . . . .111
91,6

Wijdewormer
__
4

0,2
91,4

9

0,1

5,9

1_'"

Hemweg

Velsen

714,1

Diemen
347,3

129,8

Figuur C-13: Wattvermogensstromen exportscenario 2100 MW

Bron

1
2
Totaal

3

4

5

6

7

Last
8

9

10

11

Totaal Verlies

236,7
110,6

131,3
18,7

337,8
0,0

1,0
0,0

1,0
0,5

0,1
0,0

0,2
0,0

5,9
0,0

0,1
0,0

714,1
129,8

8,3
0,5

347,3

150,0

337,8

1,0

1,5

0,1

0,2

5,9

0,1

843,9

8,8

Tabel C-19: Verdeling opgewekt wattvermogen over last-knooppunten,
exportscenario 2100 MW

Last

Bron
Totaal Verlies

1

2

3
4
5

238,5
133,2
342,4

111,0
18,8
0,0

349,5
152,0
342,4

2,2
2,0
4,6

Totaal

714,1

129,8

843,9

8,8

Tabel C-20: Verdeling afgenomen
wattvermogen over
bron-knooppunten,
exportscenario 2100 MW
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Bijlage E: Resultaten loadflow en Bialek

E - 3.1.2 Blindvermogen

85,0

50,0
Oterleek

5

Wijdewormer
4

0,7
41,2

40,5

9

129,6

8,8

3,2

8

9,8

1,0

126,4

3

1
Velsen

Hemweg

269,9

Diemen

60,2

138,1

Figuur C-14: Blindvermogensstromen exportscenario 2100 MW

Bron

1

6
7

8
9
11
Totaal

last

2

3

4

5

10

Totaal

44,37
15,83
0,0
0,0
0,0
0,0

96,83
33,07
0,6
1,0
0,0
6,6

40,5
0,0
0,0
8,8
0,7
0,0

85,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

269,9
48,9
0,6
9,8
0,7
6,6

60,2

138,1

50,0

85,0

3,2

336,5

Tabel C-21: Verdeling opgewekt blindvermogen over
last-knooppunten, exportscenario 2100 MW
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Bijlage E: Resultaten loadflow en Bialek

E - 3.2 Exportscenario in laaglast
E ·3.2.1 Werkzaam vermogen

142,2

1,0

Oterleek

5. . . .1IiI

Wijdewormer

0,4
142,8

142,4

. . . .1IiI4

9

141,4
0,5

3,7

1.--

Velsen

Hemweg

834,9

Diemen

6,1

676,7

Figuur C-15: Wattvermogensstromen exportscenario 1110 MW

Bron

Last

3

4

5

6

6,1

676,7

1,0

142,2

6,1

676,7

1,0

142,2

2
1
Totaal

7

8

9

2,2

1,7

0,5

2,2

1,7

0,5

10

11

Totaal

0,4

3,7

0,4

834,9

8,9

0,4

3,7

0,4

834,9

8,9

Verlies

Tabel C-22: Verdeling opgewekt wattvermogen over lastknooppunten, exportscenario 1110 MW

Last

1

Bron
Totaal

Verlies

2
3
4
5

6,13
684,1
1,0
143,7

6,13
684,1
1,0
143,7

0,0
7,4
0,0
1,5

Totaal

834,9

834,9

8,9

Tabel C-23: Verdeling
afgenomen wattvermogen over
bron-knooppunten,
exportscenario 1110 MW
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Bijlage E: Resultaten loadflow en Bialek

E - 3.2.2 Blindvermogen

1,5

9,0
Wijdewormer

5 ......

•

•• 4

42,5

34,2

12,3

7,8

54,8

43,4

3_111111i1

1. . . . . .
Velsen

Hemweg

109,7

Diemen

22,4

81,8

Figuur C-16: Blindvermogensstromen exportscenario 1110 MW

Bron

3
5
6
8
10
11
Totaal

Last

1

2

4

7

9

Totaal

51,2
1,5
34,9
5,7
12,3
4,1
109,7

22,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22,4

7,0
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0
9,0

1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0

0,2
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,3

81,8
1,5
34,9
7,8
12,3
4,1
142,4

Tabel C-24: Verdeling opgewekt blindvermogen over
last-knooppunten, exportscenario 1110 MW
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E ·4. Scenario 3: Decentrale opwekking

E - 4.1 Scenario decentrale opwekking in hooglast
E - 4.1.1 Werkzaam vermogen

111,1

150,0

Oterleek

5 . . . .111

Wijdewormer
__
4

0,1
12,5

12,4

9

136,6

0,6

136,0

1• • •
Diemen
213,0

273,2

527,9

Figuur C-17: Wattvermogensstromen scenario decentrale
opwekking, 2100 MW

Bron

Last

1

2

4

6

7

8

9

10

11

Totaal

Verlies

5

111,7
101,3

273,2
0,0

140,8
9,2

0,1
0,0

1,2
0,0

0,6
0,0

0,0
0,1

0,1
0,5

0,2
0,0

527,9
111,1

2,3
0,5

Totaal

213,0

273,2

150,0

0,1

1,2

0,6

0,1

0,6

0,2

639,0

2,8

3

Tabel C-25: Verdeling opgewekt wattvermogen over last-knooppunten, scenario decentrale
opwekking, 2100 MW

Last

1

2
4
Totaal

Bron
Totaal

Verlies

3

5

112,4
274,1
141,4

101,8
0,0
9,3

214,2
274,1
150,7

1,2
0,9
0,7

527,9

111,1

639,0

2,8

Tabel C-26: Verdeling afgenomen
wattvermogen over
bron-knooppunten, scenario
decentrale opwekking, 2100 MW
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Bijlage E: Resultaten loadflow en Bialek

E - 4.1.2 Blindvermogen

17,5

50,0

,.

Oterleek
7,3
5 . . . .~

"_4

Wijdewormer

2,0
5,3

9

55,3

28,5

6,5

138,6

3 .........

1. . . . . .
Velsen

Hemweg

85,6

Diemen

150,6

201,3

Figuur C-18: Blindvermogensstromen scenario decentrale
opwekking, 2100 MW

Bron

3
6
7

8
9
10
11
Totaal

Last

1

2

4

5

Totaal

6,5
47,8
0,0
0,2
0,7
28,5
1,9

138,6
8,3
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0

85,6

150,6

44,1
0,0
0,0
5,9
0,0
0,0
0,0
50,0

12,1
0,0
0,0
0,4
1,3
0,0
3,7
17,5

201,3
56,1
3,7
6,5
2,0
28,5
5,6
303,7

Tabel C-27: Verdeling opgewekt
blindvermogen over last-knooppunten,
scenario decentrale opwekking, 2100 MW
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Bijlage E: Resultaten loadflow en Bialek

E - 4.2 Scenario decentrale opwekking in laaglast
E - 4.2.1 Werkzaam vermogen

1,0

160,1

Wijdewormer
__
4

0,1

5 . . . . .~

23,3

9

1,2

0,2

1.".

Diemen

368,2

6,0

217,6

Figuur C-19: Wattvermogensstromen scenario decentrale
opwekking, 1110 MW

Bron

3

5
Totaal

Last

1

2

4

6

7

8

9

209,1
159,1
368,2

6,0
0,0
6,0

1,0
0,0
1,0

0,5
0,0
0,5

0,4
0,0

0,2
0,0

0,4

0,2

0,1
0,0
0,1

10

11

Totaal

Verlies

0,2
1,0
1,2

0,1
0,0

217,6
160,1

0,1

377,7

1,5
1,0
2,5

Tabel C-28: Verdeling opgewekt wattvermogen over lastknooppunten, scenario decentrale
opwekking, 1110 MW

Last

3

1
2

4
Totaal

210,6
6,0
1,0
217,6

Bron
Totaal
5

160,1
0,0
0,0
160,1

370,7
6,0
1,0
377,7

Verlies

2,5
0,0
0,0
2,5

Tabel C-29: Verdeling afgenomen
wattvermogen over
bron-knooppunten, scenario
decentrale opwekking, 1110 MW
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Bijlage E: Resultaten loadflow en Bialek

E - 4.2.2 Blindvermogen

78,6

9,0

Oterleek
68,0
5 . . . .~

Wijdewormer
__
4

1,4
66,6

9

9,9

25,3

1"'''

Velsen

Diemen

Hemweg

221,3

33,8

209,8

Figuur C-20: Blindvermogensstromen scenario decentrale
opwekking, 1110 MW

Bron

3
6
7
8
9
10
11
Totaal

Last

1

2

4

5

Totaal

116,7
52,3
11,3
2,2
0,4
25,3
1,6

30,1
0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0

7,8
0,0
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0

66,7
0,0
0,0
6,5
1,0
0,0
4,4

221,3
52,3
15,0
9,9
1,4
25,3
6,0

209,8

33,8

9,0

78,6

331,2

Tabel C-30: Verdeling opgewekt
blindvermogen over last-knooppunten,
scenario decentrale opwekking, 1110 MW
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Bijlage E: Resultaten loadflow en Bialek

E - 5. Scenario 4: Extra kabel Velsen-Wijdewormer
E - 5.1 Kabelscenario in hooglast
E - 5.1.1 Werkzaam vermogen

150,0

337,9
Oterleek
138,0
5 . . . .~

0,5
138,5

Wijdewormer
..... 4

9

85,4

290,7

0,2

2,6

1_11i111
Diemen
129,8

186,0

550,1

Figuur C-21: Wattvermogensstromen kabelscenario 2100 MW

Bron

Last

1

4

5

6

7

8

9

10

11

Totaal

Verlies

3

88,6
97,4

0,0
150,0

40,7
297,2

0,4
0,4

0,0
0,5

0,0
2,6

0,0
0,5

0,1
0,1

0,0
1,4

129,8
550,1

0,5
5,5

Totaal

186,0

150,0

337,9

0,8

0,5

2,6

0,5

0,2

1,4

679,9

6,0

2

Tabel C-31: Verdeling opgewekt wattvermogen over last-knooppunten,
kabelscenario 2100 MW

Last

2

1

Bron
3
Totaal

Verlies

5

88,9
0,0
40,9

98,0
151,3
300,8

186,9
151,3
341,7

0,9
1,3
3,8

Totaal

129,8

550,1

679,9

6,0

4

Tabel C-32: Verdeling afgenomen
wattvermogen over
bron-knooppunten,
kabelscenario 2100 MW
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Bijlage E: Resultaten loadflow en Bialek

E - 5.1.2 Blindvermogen

85,7

50,0
oterleek

5

Wijdewormer
4

0,9

46,1

47,0

9

88,1

29,9

6,8
13,2
185,8

199,0

7

1
Velsen

Hemweg

192,4

Diemen

161,3

318,9

Figuur C-22: Blindvermogensstromen kabelscenario 2100 MW

Bron

Last

3
6
7
10
12

Totaal

1

2

4

5

8

9

11

Totaal

35,2
45,5
2,5
25,9
83,3
192,4

150,6
0,0
10,7
0,0
0,0
161,3

45,4
0,0
0,0
0,0
4,6
50,0

77,5
0,0
0,0
4,0
4,2
85,7

6,8
0,0
0,0
0,0
0,0
6,8

0,8
0,0
0,0
0,0
0,1
0,9

2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2,6

318,9
45,5
13,2
29,9
92,2
499,7

Tabel C-33: Verdeling opgewekt blindvermogen over lastknooppunten, kabelscenario 2100 MW
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E - 5.2 Kabelscenario in laaglast
E - 5.2.1 Werkzaam vermogen

142,2

1,0

Oterleek
5 . . . .111
75,5

0,1
75,6

9

91,2

0,2

0,4

Diemen

Hemweg

Velsen

215,8

6,1

65,1

Figuur C-23: Wattvermogensstromen kabelscenario 1110 MW

I

Last

Bron

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Totaal

Verlies

3

65,1

6,1

1,0

142,2

0,2

0,2

0,4

0,1

0,2

0,2

0,1

215,8

1,4

Totaal

65,1

6,1

1,0

142,2

0,2

0,2

0,4

0,1

0,2

0,2

0,1

215,8

1,4

Tabel C-34: Verdeling opgewekt wattvermogen over lastknooppunten, kabelscenario 1110 MW

Last

Bron
Totaal Verlies

3
1
2
4

5

65,5
6,1
1,0
143,2

65,5
6,1
1,0
143,2

0,4
0,0
0,0
1,0

Totaal

215,8

215,8

1,4

Tabel C-35: Verdeling
afgenomen wattvermogen over
bron-knooppunten,
kabelscenario 1110 MW
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E - 5.2.2 Blindvermogen

9,0

1,0
Oterleek

5

Wijdewormer

1,2

29,4

4

28,2

9

74,6

31,8

8

8,5

132,6
55,7

91,7

153,7

17,4
98,0

66,1

133,2

150,6
7

1
Diemen
52,6

378,0

223,5

Figuur C-24: Blindvermogensstromen kabelscenario 1110 MW

Bron

3
5
6
7

8
9
10
11
12
Totaal

Last

1

2

4

Totaal

169,0
1,0
55,7
11,3
7,5
1,2
31,8
5,3
95,2
378,0

46,5
0,0
0,0
6,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52,6

8,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,0

223,5
1,0
55,7
17,4
8,5
1,2
31,8
5,3
95,2
439,6

Tabel C-36: Verdeling opgewekt
blindvermogen over
last-knooppunten,
kabelscenario 1110 MW
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Bijlage F: Resultaten toepassing tariefstructuren

Bijlage F: Resultaten toepassing tariefstructuren
In deze bijlage zijn de resultaten van de financiële berekeningen afgedrukt. Deze zijn
onder te verdelen in drie groepen: De resultaten van toepassing van de postzegelmethode, de
resultaten van toepassing van de rekenmethodiek van Bialek en een vergelijking van deze
resultaten. Bij de resultaten van de rekenmethodiek van Bialek wordt een deel direct aan de
verbindingen toegerekend, het evenredigheidsdeel, en een deel wordt alsnog via een
postzegelmethode aan de knooppunten toegerekend, het postzegeldeel. Deze laatste zijn de
kosten die behoren bij het onbenutte deel van de verbindingen. Bij 'totaal' worden deze beide
componenten per knooppunt opgeteld. Bij het evenredigheidsdeel is verder nog te zien op basis
van welke vermogenscomponenten in welke netwerksituatie (hoog- of laaglast) de kosten zijn
toegerekend.
Bij de vergelijking worden eerst de totale kosten per knooppunt, bij toepassing van de
beide methoden met elkaar vergeleken. Vervolgens worden de kosten per MW max en per MWgem
berekend. De MWmax waarde is de maximaal optredende belasting van het betreffende
knooppunt bij laag- en bij hooglast. Dit is de tariefdrager voor het postzegeltarief. Vandaar dat de
kosten per MW max voor het postzegeltarief ook voor alle knooppunten gelijk zijn. De MWgem
wordt bepaald door een gewogen gemiddelde (70% hoog- en 30% laaglast) te nemen van de
belastingswaarde van een knooppunt in hoog- en in laaglast en geeft dus de kosten per MW van
de gemiddelde belastingswaarde.
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Bijlage F: Resultaten toepassing tariefstructuren

F - 1. Financiële resultaten scenario 0, Basisscenario
Postzegel
1T0taie kosten per jaar
Stations en verbindingen 11.921.595,OC
3.902.580,OC
~erliezen qehele iaar
15.824.175,00
1T0taai

Last
1. Velsen
~. Hemweg
3. Diemen
~. Wijdewormer
5.0terleek
1T0taai

MWmax
186,10
6,10
0,00
150,00
337,80
680,00

Kosten
4.330.704,3E
141.952,1E
O,OC

7.860.891 ,6~
15.824.175,OC

Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
~. Wijdewormer
5.0terleek
1T0taai

MWmax
186,10
6,10
0,00
150,00
337,80
680,00

Kosten
2.333.400,91
76.484,4C
O,OC
1.880. 763,8~
4.235.480,11
8.526.129,3C

3.490.626,8~

Bialek
Postzegeldeel

Evenredigheidsdeel
Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
14. Wijdewormer
5.0terleek
1T0taai

Hooglast P Hooglast Q
983.314,53
339.512,01
0,00
372.683,34
0,00
0,00
976.071,12
119.643,12
3.069.291,72
293.472,54
5.028.677,36 1.125.311,00

Laaqlast Q
Laaglast P
91.061,18 703.348,59
3.847,74 36.935,OE
0,00
O,OC
1.274,21
7.763,6C
299.826,94
O,OC
396.010,09 748.047.2~

O,OC
1.104.752,OE
3.662.591,2C
7.298.045,7C

per MWmax
Postzegel
Bialek
23.270,85
23.915,30
23.270,85
80.319,76

per MWgem
Postzegel
Bialek
28.909,91
29.710,53
77.569,49 267.732,53

23.270,85
23.270,85

33.149,35
28.163,13

Totaal
2.117.236,31
413.466,1~

Totaal
Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
14. Wijdewormer
5.0terleek
1T0taai

Kosten
4.450.637,2S
489.950,5~
O,OC
2.985.515,81
7.898.071,31
15.824.175,00

Vergelijking
Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
~. Wijdewormer
5. Oterleek
Totaal

Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
~. Wijdewormer
5.0terleek

Postzegel
Bialek
4.330.704,3E 4.450.637,2 Ç
141.952,1E
489.950,5
O,OC
O,OC
3.490.626,8~ 2.985.515,8
7.860.891,6~ 7.898.071,31
15.824.175,O( 15.824.175,O(

MWmax
186,10
6,10
0,00
150,00
337,80

MWgem
149,80
1,83
0,00
105,30
279,12
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19.903,44
23.380,91

28.352,48
28.296,33
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Bijlage F: Resultaten toepassing tariefstructuren

F ·2. Financiële resultaten scenario 1a, Velsen 25 weg
Postzegel
h"otale kosten per iaar
Stations en verbindingen
~erliezen qehele iaar
rrotaal

11.921.595,OC
3.429.540,OC
15.351.135,O(

Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
4. Wijdewormer
5.0terleek
Totaal

MWmax
0,00
31,10
371,50
150,00
337,80
890,40

Kosten
O,OC
536.186,3~
6.404.926,61
2.586.107,6:
5.823.914,4~
15.351.135,00

Last
1. Velsen
? Hemweg
3. Diemen
4. Wijdewormer
5.0terleek
Totaal

MWmax
0,00
31,10
371,50
150,00
337,80
890,40

Kosten
O,OC
310.91 0,9~
3.713.936,31
1.499.570,5
3.377.032,8C
8.901.450,5f

Bialek
Postzegeldeel

Evenredigheidsdeel
Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
~. Wijdewormer
5.0terleek
h"otaal

Hooglast Q
Hooglast P
0,00
0,00
0,00
360.085,71
43.629,44
0,00
1.255.506,12
91.111,69
2.517.671,39
160.186,21
3.816.806,94
611.383,61

Laaglast P
Laaglast Q
0,00 232.075,8~
56.783,64 10.772,6~
1.338.741,80
O,OC
3.578,71
6.942,3C
372.598,93
O,OC
1.771.703,08 249.790,7f

Totaal
232.075,8
427.641,9~
1.382.371,2l
1.357.138,8
3.050.456,5
6.449.684,4

per MWmax
Postzegel
Bialek

per MWgem
Postzegel
Bialek

17.240,72
17.240,72
17.240,72
17.240,72

57.469,06
53.597,71
24.559,43
20.865,27

Totaal
Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
14. Wijdewormer
5. Oterleek
Totaal

Kosten
232.075,8~

738.552,9:
5.096.307,5<
2.856.709,3,
6.427.489,3
15.351.135,OC

Vergelijking
Last
1. Velsen
12. Hemweg
3. Diemen
14. Wijdewormer
5. Oterleek
h"otaal

Last
1. Velsen
~. Hemweg
3. Diemen
~. Wijdewormer
5.0terleek

Postzeael

o,oe

Bialek
232.075,8

536.186,3~
738.552,9~
6.404.926,61 5.096.307,5<
2.586.107,6: 2.856.709,3
5.B23.914,4~ 6.427.489,3
15.351.135,00 15.351.135,OC

MWmax
0,00
31,10
371,50
150,00
337,80

MWgem
0,00
9,33
119,50
105,30
279,12
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23.747,68
13.718,19
19.044,73
19.027,50

79.158,94
42.646,93
27.129,24
23.027,69
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Bijlage F: Resultaten toepassing tariefstructuren

F - 3. Financiële resultaten scenario 1b, Hemweg 08 weg
Postzegel
Totale kosten per jaar
Stations en verbindingen
Verliezen gehele jaar
Totaal

11.921.595,Oe
4.060.260,Oe
15.981.855,OC

Last
1. Velsen
12. Hemweg
3. Diemen
14. Wijdewormer
5. Oterleek
1I"0taai

MWmax
0,00
465,20
177,90
150,00
337,80
1130,90

Last
1. Velsen
~. Hemweg
3. Diemen
~. Wijdewormer
5.0terleek
1I"0taai

MWmax
0,00
465,20
177,90
150,00
337,80
1130,90

Kosten
o,oe
6.574.196,61
2.514.079,OE
2.119.796,8~

4.773.782,4~
15.981.855,Oe

Bialek
Postzegeldeel
Kosten
o,oe
3.483.456,81
1.332.130,H
1.123.212,6~

2.529.474,8
8.468.274,5

Evenredigheidsdeel
Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
4. Wijdewormer
5.0terleek
Totaal

HooQlast P
HooQlast Q
0,00
0,00
2.113.807,90
346.777,26
0,00
0,00
739.956,00
86.614,29
2.636.297,53
114.388,30
5.490.061,44
547.779,85

Laaglast P
Laaglast Q
0,00 175.369,24
365.621,43
7.736,1E
589.104,90
O,OC
6.771,21
3.361,83
O,OC
327.774,37

1.285.862,53 189.876,61

Totaal
175.369,2~

2.833.942,n
589.104,ge
836.703,3~
3.078.460,21
7.513.580,4E

Totaal
Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
~. Wijdewormer
5.0terleek
1I"0taai

Kosten
175.369,2~

6.317.399,5E
1.921.235,0~
1.959.916,O~

5.607.935,01:
15.981.855,00

Vergelijking
Last
1. Velsen
~. Hemweg
3. Diemen
~. Wijdewormer
5. Oterleek
Totaal

Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
4. Wijdewormer
5. Oterleek

Postzegel
o,oe
6.574.196,61
2.514.079,OE

Bialek
175.369,2~

6.317.399,5E
1.921.235,m
2.119.796,8~
1.959.916,0
4.773.782,4~ 5.607.935,01:
15.981.855,Oe 15.981.855,OC

MWmax
0,00
465,20
177,90
150,00
337,80

MWgem
0,00
385,07
53,37
105,30
279,09

per MWmax
Postzegel
Bialek

per MWgem
Postzegel
Bialek

14.131,98
14.131,98
14.131,98
14.131,98

17.072,73
47.106,60
20.131,02
17.104,81
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13.579,96
10.799,52
13.066,11
16.601,35

16.405,85
35.998,41
18.612,69
20.093,64
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Evaluatie tariefstructuren elektriciteitstransport

F - 4. Financiële resultaten scenario 2, Export
Postzegel
Totale kosten per jaar
Stations en verbindingen
Verliezen gehele iaar
:Totaal

11.921.595,OC
6.961.572,OC
18.883.167,OC

Last
1. Velsen
? Hemweg
3. Diemen
4. Wijdewormer
5.0terleek
Irotaal

MWmax
0,00
6,10
676,70
150,00
337,80
1170,60

Kosten
O,OC
98.400,2
10.915.973,9'
2.419.677,9~
5.449.114,8~
18.883.167,OC

Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
~. Wijdewormer
5. Oterleek
Irotaal

MWmax
0,00
6,10
676,70
150,00
337,80
1170,60

Kosten
O,OC
36.698,3E
4.071.111,1E
902.418,61
2.032.246,71

Bialek
Postzegeldeel

7.042.474,8~

Evenredigheidsdeel
Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
4. Wijdewormer
5.0terleek
Totaal

Hooglast P
Hooglast Q
0,00
0,00
0,00
118.048,42
2.312.096,85
476.675,97
1.660.095,36
166.364,82
3.095.183,06
236.875,12
7.067.375,28
997.964,32

Laaglast P
Laaglast Q
Totaal
0,00 55.197,1 {
55.197,1
3.804,6~
13.820,06
135.673,11
3.210.286,77
o,oe 5.999.059,5E
8.114,67
3.063,1 S 1.837.638,0~
481.066,06
o,oe 3.813.124,2'
3.713.287,57 62.064,99 11.840.692,1 ~

Totaal
Last
1. Velsen
12. Hemweg
3. Diemen
~. Wijdewormer
5.0lerleek
lTotaal

Kosten
55.197,1 (
172.371,4 {
10.070.170,7'
2.740.056,6E
5.845.370,9E
18.883.167,00

Vergelijking
Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
~. Wijdewormer
5. Oterleek
Totaal

Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
4. Wijdewormer
5.0terleek

Postzegel

o,oe

Bialek
55.197,1
172.371,4

98.400,2
10.915.973,9~ 10.070.170,?e
2.419.677 ,m 2.740.056,6E
5.449.114,8~ 5.845.370,9E
18.883.167,OC 18.883.167,OC

MWmax
0,00
6,10
676,70
150,00
337,80

MWgem
0,00
1,83
446,12
105,30
279,12

per MWmax
Postzegel
Bialek

per MWgem
Postzegel
Bialek

16.131,19
16.131,19
16.131,19
16.131,19

53.770,62
24.468,69
22.978,90
19.522,48
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28.257,62
14.881,29
18.267,04
17.304,24

94.192,06
22.572,78
26.021,43
20.942,14
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Bijlage F: Resultaten toepassing tariefstructuren

F - 5. Financiële resultaten scenario 3, Decentrale opwek
Postzegel
Totale kosten per jaar
Stations en verbindingen
Verliezen gehele jaar
Totaal

11.921.595,Oe
2.136.564,Oe
14.058.159,0(

Last
1. Velsen
12. Hemweg
3. Diemen
14. Wijdewormer
5. Oterleek
lTotaal

MWmax
368,20
273,20
0,00
150,00
0,00
791,40

Kosten
6.540.578,ge
4.853.031 ,3~
o,oe
2.664.548,71
o,oe
14.058.159,00

Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
14. Wijdewormer
5. Oterleek
lTotaal

MWmax
368,20
273,20
0,00
150,00
0,00
791,40

Kosten
4.323.940,7

Bialek
Postzegeldeel

3.208.312,3E

o,oe
1.761.518,51
o,oe
9.293.771,6E

Evenredigheidsdeel
Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
14. Wijdewormer
5. Oterleek
lTotaal

Hooglast P
Hooglast Q
1.296.244,23
89.713,34
208.759,48
1.008.400,75
0,00
0,00
634.575,98
73.813,09
0,00
35.516,47
2.939.220,96
407.802,38

Laaglast P

Laaglast Q
920.826,02 294.289,OE
6.665,48
0,00
491,53

25.877,0
o,oe
12.334,2t

0,00 156.88D,5

927.983,03 489.380,9E

Totaal
2.601.072,6
1.249.702,7~

o,oe
721.214,ge
192.397,0~

4.764.387 ,3~

Totaal
Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
14. Wijdewormer
5. Oterleek
Totaal

Kosten
6.925.013,4~

4.458.015,1
o,oe
2.482.733,41
192.397,0~

14.058.159,OC

Vergelijking
Last
1. Velsen
12. Hemweg
3. Diemen
14. Wijdewormer
5. Oterleek
Totaal

Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
4. Wijdewormer
5.0terleek

Postzegel
6.540.578,9C

Bialek
6.925.013,4~

4.458.015, 1~
o,oe
o,oe
2.664.548,71 2.482.733,41
192.397,O~
o,oe
14.058.159,0( 14.058.159,0(
4.853.031,3 Ç

MWmax
368,20
273,20
0,00
150,00
0,00

MWgem
259,56
193,04
0,00
105,30
0,00

per MWmax
Postzegel
Bialek
17.763,66
18.807,75
17.763,66
16.317,77

per MWgem
Postzegel
Bialek
25.198,72
26.679,82
25.140,03
23.093,74

17.763,66

25.304,36
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16.551,56

23.577,72
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Bijlage F: Resultaten toepassing tariefstructuren

F • 6. Financiële resultaten scenario 4, Extra kabel
Postzegel
Totale kosten per jaar
Stations en verbindingen
Verliezen qehele iaar
iT"otaal

16.598.394,OC
3.642.408,OC
20.240.802,OC

Last
1. Velsen
~. Hemweg
3. Diemen
4. Wijdewormer
5. Oterleek
Totaal

MWmax
186,00
6,10
0,00
150,00
337,90
680,00

Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
4. Wijdewormer
5. Oterleek
Totaal

MWmax
186,00
6,10
0,00
150,00
337,90
680,00

Kosten
5.536.454,6E
181.571,9C
O,OC
4.464.882,7S
10.057.892,6~

20.240.802,OC

Bialek
Postzegel deel
Kosten
3.508.622,O~

115.067,71
O,OC

2.829.533,8E
6.373.996,6E
12.827.220,2

Evenredigheidsdeel
Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
4. Wijdewarmer
5.0terleek
:Totaal

Hooglast P
Hooglast Q
982.336,33
455.186,97
425.312,47
0,00
0,00
0,00
963.874,92
108.678,30
3.032.734,66
250.879,70
4.978.945,91 1.240.057,44

Laaalast P
Laaglast Q
99.347,01 738.932,98
3.752,80 53.453,44
0,00
0,00
1.328,51
8.915,61
288.847,96
0,00
393.276,29 801.302,09

Totaal
2.275.803,3C
482.518,71
O,OC
1.082.797,4C
3.572.462,31
7.413.581,7

per MWmax
Postzegel
Bialek
29.765,89
31.099,06
29.765,89
97.964,99

per MWgem
Postzegel
Bialek
36.976,26
38.632,37
99.219,62
326.549,96

29.765,89
29.765,89

42.401,55
36.025,26

Totaal
Last
1. Velsen
2. Hemweg
3. Diemen
4. Wijdewormer
5. Oterleek
iT"otaal

Kosten
5.784.425,3
597.586,4,
O,OC
3.912.331,2S

9.946.458,9E
20.240.802,OC

Vergelijking
Last
1. Velsen
12. Hemweg
3. Diemen
~. Wijdewormer
5. Oterleek
rrotaal

Last
1. Velsen
12. Hemweg
3. Diemen
4. Wijdewormer
5.0terleek

Postzegel
Bialek
5.536.454,6E 5.784.425,3~
181.571,9C
597.586,4~
O,OC
O,OC
4.464.882,7S 3.912.331,2S
10.057.892,64 9.946.458,98
20.240.802,00 20.240.802,00

MWmax
186,00
6,10
0,00
150,00
337,90

MWgem
149,73
1,83
0,00
105,30
279,19
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26.082,21
29.436,10

37.154,14
35.626,13

