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Voorstellen

• Ing. Remy van Geene

• MTS energietechniek, HTS energietechniek

• Werkzaam geweest in automatisering

• Werkzaam geweest in mechanisering

• Werkzaam geweest bij ABB, Medium Voltage Products

• Nu werkzaam als account manager bij Westland Infra
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Voorstellen Westland Infra

• Herkomst: Westland Energie
– Door liberalisering van de energiemarkt opsplitsing in 3 bedrijven

– Westland Energie � overname door Essent

– Netbeheer � Westland Infra Netbeheer

– Meetbedrijf (GV) � Westland Infra (commercieel)

– Ontwerp, verkoop energie infrastructuren � Westland Infra (commercieel)

– Openbare verlichting � Westland Infra (commercieel)
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Voorstellen Westland Infra

• Netbeheerder in gemeenten Westland en Midden-Delfland
– 100.000 aansluitingen, 3.000 glastuinbouwbedrijven

– 1.250 miljoen kWh transport levering

– 1.340 miljoen kWh transport teruglevering

– 1.380 miljoen m3 aardgas

– Omzet € 65 miljoen
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Lezing: Middenspanningsinstallaties

• Middenspanningsinstallaties zijn een belangrijke schakel in ons 

energienet. Altijd achter gesloten deuren en alleen toegankelijk

voor bevoegde personen. Voor velen dus onbekend. Wat houdt 

een dergelijk net in, waaruit bestaat dit en wat houdt 

installatieverantwoordelijkheid precies in?
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Lezing: Meterdiensten en monitoring

• Iedere energieaansluiting in Nederland wordt bemeten. 

• Primair voor de afrekening van energie. 

• Het eindigt hier echter niet bij. 

• Hoe wordt gemeten? 

• Welke marktpartijen vormen de keten en welke klantwensen 

worden ingevuld met aanvullende diensten (monitoring). 

• Heeft u wel eens gehoord van “allocatiediensten” voor particuliere 

netten?
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Meterdiensten Kleinverbruik

• Uitvoering door uw netbeheerder

• Per 1 augustus: energieleverancier verzorgt collectie 

meterstanden voor afrekening

• Invoering van de Slimme meter
– Onafhankelijk diensten aanbieder voor Energieportal

– Uitleg energiemeters kleinverbruik
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Marktpartijen grootverbruik aansluitingen

• Netbeheerder
– Verantwoordelijk voor het transport van energie

– Beheert en onderhoudt regionale transportnet

– Voorbeelden: Stedin, Liander, Enexis, Westland Infra

• Leverancier
– Levert energie

– Voorbeelden: Nuon, Essent, Eneco

• Meetbedrijf
– Verzorgt het meten van energieverbruik (en richting)

– Verzorgt het verstrekken van meetdata aan overige marktpartijen



Meterdiensten

• Alle energie(net)aansluitingen dienen wettelijk bemeten te 

worden!

• Primaire doel: verrekening van energiekosten
– Energieleverancier

– Netbeheerder

• Uitvoering meterdiensten Kleinverbruik (KV) � netbeheerder

• Uitvoering meterdiensten Grootverbruik (GV) � meetbedrijf          

• GV = groter dan 80 Ampère

• Keuze uit ca. 10 meetbedrijven in Nederland
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Meting Grootverbruik

• Waar dient de meetinrichting aan te voldoen?
– Meetcode vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM)

– De Meetcode bevat voorwaarden voor het ontwerpen en beheren van 

meetinrichtingen
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Meting Grootverbruik
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Veiligheid



Meting Grootverbruik

• De grootte van de aansluitwaarde bepaalt het type meting
– Tot 100 kW: geen datacollectie (maandopname)

– Tot 1 MW: klasse 1 meter met datacollectie

– Tot 2 MW: klasse 1 meters (hoofd- en controle) met datacollectie

– Tot 5 MW: klasse 0.5s meters (hoofd- en controle) met datacollectie

– > 5 MW: klasse 0.2s meters (hoofd- en controle) met datacollectie

• Datacollectie
– Meetbedrijf plaatst datacollectie apparatuur

– Leest deze elk etmaal uit (5 minuten waarden)
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Meting Grootverbruik

• Dataverwerking
– Meetbedrijf collecteert data en stuurt gegevens naar netbeheerder

– Netbeheerder valideert gegevens en stuurt door naar leverancier

• Facturatie
– Netbeheer factureert transportkosten aan klant

– Leverancier factureert levering energie aan klant

– Meetbedrijf factureert meetkosten aan klant
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Internet

Datacollectie

GSM

Database 

Meetbedrijf



Verbruikspieken en contractvermogen

• Niet alleen verbruik wordt gemeten, maar ook verbruikspieken

• Mede hiermee worden de transportkosten berekend

• Gevolgen voor contractvermogen / contractcapaciteit
– Contractvermogen is de maximale waarde (kW) welke de klant afneemt

– Elke kW vertegenwoordigd waarde: €

– Een overschrijding van de contractwaarde leidt tot kostenverhoging

– Berekening: 3 x 5-minuten vermenigvuldigd met 4 = uurwaarde

– Monitoring van verbruik en regeling van verbruikers leidt tot lagere 

contractcapaciteit
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Voorbeeld verbruikspieken

x1000

[kW] 782

490

292

Stel aansluiting = MS/LS, dan 292kW * € 26,43 = € 7.717,56 per jaar.



Soorten metingen

• Elektra netmeting (wettelijk)

• Gas netmeting (wettelijk)

• Elektra Bruto productiemeter met netkoppeling (wettelijk)

• Gas tussenmeter (denk aan gasgestookte Warmte Kracht 

Koppeling (niet wettelijk), energiebelasting

• Elektra tussenmeter (niet wettelijk) voor eigen gebruik

• Warmtemeting (Geothermie).
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Welke voordelen biedt monitoring

• Meten is weten

• Het hebben van inzicht in verbruiken leidt tot….

– Praktijkvoorbeeld Scholengemeenschap I.S.W. Naaldwijk

– Praktijkvoorbeeld Scholengemeenschap Stanislas Delft
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Besparing door monitoring

• Meting netaansluiting: Totaalverbruik

• Tussenmeters: welk verbruik worden toegeschreven aan welke..
– Afdeling

– Productiestraat

– Installatie

– ….

– ….

– ….



Piekbewaking = besparing

• Instellen van maximale waarde voor alarm
– Alarm via eigen installatie (b.v. SMS alert)

• Instellen van maximale waarde voor afschakeling
– Alarm schakelt gekozen afnemers af

– Eis: afschakelbare belasting

– Voorbeelden: Airco, belichting (tuinbouw), pompen



Particuliere netten

• Wat is een particulier net?

• Een netwerk dat niet wordt beheerd door één van de lokale 

netbeheerders

• Eigenaar net is netbeheerder, tenzij deze taak is uitbesteed

• Voorbeeld: 10kV net op industrieterrein

• In Nederland ca. 100 particuliere netten met ontheffing



Particuliere netten

Meest eenvoudige variant:

• 1 aansluiting op het net van de locale netbeheerder

• Neteigenaar koopt energie voor alle aangeslotenen en distribueert 

• Afrekening regelt de neteigenaar



Particulier net

Lokale netbeheerder

M van meetbedrijf



Particulier net

Lokale netbeheerder

M Meter van  

meetbedrijf

M

M

M

M

M

M

M



Particuliere netten

Vereiste meting:

• Er mag afgeweken worden van de meetcode

• Als de beheerder van het net en de aangeslotenen hier genoegen 

mee nemen...



Particuliere netten

• Wet schrijft voor: Iedere aangeslotenen moet keuze vrijheid hebben voor 

leverancier = derdentoegang

• Zodra 1 aangeslotene een eigen energieleverancier/contract kiest, dienen 

binnen dit net allocatiediensten te worden opgezet

• Allocatiediensten = het toewijzen van verbruiken voor afrekening

• Naast de aansluiting van het particuliere net, dient ook de aansluiting van de 

aangeslotene een EAN code te krijgen en volgens meetcode gemeten te 

worden.



Particulier net

Lokale netbeheerder

M

M



Particuliere netten

• Totale verbruik net (netaansluiting) - verbruik aangeslotenen met 

derdentoegang = Verbruik overige aangeslotenen.

• De partij die de allocatiediensten uitvoert (meestal een meetbedrijf) rekent het 

gehele net rond.



Pauze



Voorstellen

• Eric-Jan Pons

• MTS en HTS Elektrotechniek

• Werkzaam geweest Siemens als Engineer

• Vanaf 2004 bij Westland Infra (en de voorgangers)

• Werkzaam geweest als Technisch Specialist

• Nu werkzaam als Teamleider Asset Management 

Elektriciteit bij Westland Infra

• Daarnaast Installatieverantwoordelijke voor de 

laagspanning- en middenspanningsnetten van 

Westland Infra
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Agenda: Middenspanningsinstallaties
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• Introductie middenspanning

• Veiligheid, wet en regelgeving

• Belang van onderhoud

• Voorbeelden

• Visie van Westland Infra op middenspanning

• Als het mis gaat?

• Vragen/opmerkingen



Introductie MS

• Waar te vinden:
– Industrie

– Openbaar

– Utiliteit

• Waar?
– Afhankelijk van netbeheerder

– Omvang aansluiting

• Waarom?
– Verliezen nemen af



Introductie MS

• Wanneer krijg je een MS-aansluiting:

netbeheerder

Liander 630 kVA 900 A

Stedin 175 kVA 250 A

Westland Infra 1000 kVA 1600 A

vanaf



Introductie

• Opbouw:
– Installaties/schakelaars

– Transformatoren

– Kabel

• Spanning tussen 10 en 25 kV



Introductie



Veiligheid

• Wat willen we voorkomen

• Let op: voorbeelden zijn hoogspanning!









Veiligheid

• Deur zit niet voor niets dicht

• Veiligheidsregelgeving
– NEN 3840

• Installatieverantwoordelijkheid
– Toegang

– Wet- en regelgeving

– Onderhoud



Veiligheid

• Wat zegt de Arbo-wet/Arbo-besluit:
– RI&E

– Aanpakken gevaren bij de bron

• Arbo-besluit:
– Bepalingen over elektrische installaties en leidingen

• Hoe kun je daar invulling aangeven:
– Implementeren van normen

– Voor MS: EN50110, NEN 3840



Veiligheid

• Arbo-wet

• Veiligheidsregelgeving
– NEN 3840

• Eigenaar van een installatie is verantwoordelijk voor de veilige

werking van de installatie:
– Onderhoud

– Veilig uitvoeren van de werkzaamheden

– Toegang

– Werken volgens 

• Installatieverantwoordelijke:
– Veilige werking (onderhoud)

– Veilig uitvoeren werkzaamheden

– Toegang (sleutelbeleid)

– Werken volgens wet- en regelgeving



Onderhoud

• Onderhoudscontracten

• Eigenaar van installaties ontzorgen

• Preventieve inspecties en back-up bij storingen



Voorbeelden

• Wat vinden we tijdens onderhoud:



Voorbeelden

• Wat vinden we tijdens onderhoud:



Voorbeelden

• Wat vinden we tijdens onderhoud:



Visie Westland Infra

• Onderhoud is nodig

• Veilig uitvoeren van werkzaamheden

• Heb je ervaring, kennis en kunde voor nodig

• Ontzorgen



Als het toch misgaat

• Voorbeelden:



Als het toch misgaat

• Trend:
– Van te voren over nadenken

– Regelen met tijdelijk oplossingen

• Afhankelijk van het belang van 

energievoorziening van de klant



Vragen?


