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Digitalisering van Noord-HollandNoord
Noord-Holland Noord is het gebied boven het Noordzee Kanaal, waarin het elektriciteitsnet
versneld gedigitaliseerd wordt. Dat betekent dat Alliander er gericht digitale
netcomponenten uitrolt, om de aansturing en de waarneming van het net te optimaliseren.
Hiermee wil Alliander inspelen op de veranderingen in energie opwek en consumptie, die de
energietransitie met zich meebrengt.

Alliander voorziet binnen de energietransitie: een steeds

Daarnaast wordt echter ook ontdekt wanneer er sprake

instabieler en zwaarder belast net. Oorzaak hiervan is

is van synergie, en wanneer juist van kannibalisatie

enerzijds de opkomst van duurzame/decentrale energie,

van effecten optreedt. Meest impactvolle is waarschijnlijk

anderzijds de opkomst van nieuwe verbruikspatronen

het vergaren van big data over het elektriciteitsnet: meer

door e.g. de elektrische auto. De grootste impact van

en snellere informatie over belasting, capaciteit, vraag,

digitalisering vindt plaats op langere termijn, zowel in

aanbod, storingen en de fysieke conditie van het net.

de algemene zin als in Noord-Holland Noord.
Digitalisering is in feite het anticiperen op de effecten

Om goed te begrijpen op welke manieren we een

van de energietransitie.

positieve of negatieve bijdrage leveren aan de

Methode

maatschappij hebben we onze relevante impacts in
kaart gebracht aan de hand van het zes kapitalen model

Omdat de lange termijn impact van digitalisering nog

van het International Integrated Reporting Council

omgeven is met onzekerheden is de korte termijn, tot

(IIRC) . Zo krijgen we een beeld in verschillende kapita-

2030, gekwantificeerd. Bij het bepalen van de impact is

len: Financieel, Natuurlijk, Intellectueel en Menselijk

het digitaliseren vergeleken met het referentiescenario

Kapitaal. Voor meer informatie verwijzen we naar het

waarin er geen slimme componenten in het net worden

Impactanalyse verantwoordingsdocument.

geplaatst. Bij het verzamelen van bronnen hebben we
gebruik gemaakt van de kennis van experts op het

Attributie & Bronnen

gebied van digitalisering, netbeheer, assetmanagement

Centraal uitgangspunt bij deze impactstudie is dat

en flexibiliteit.

Alliander 100% verantwoordelijk is voor de impact van
digitalisering. Er is wel gecorrigeerd wanneer een

De berekeningen zijn kwantitatief uitgewerkt voor

uitkomst niet uitsluitend het gevolg is van digitalise-

Financieel en Natuurlijk kapitaal. Geproduceerd

ring. Zoals bij de voorkomen netverzwaringen.

kapitaal is níét meegenomen, dit om verwarring met

Voor de berekening is gebruikt gemaakt van de experti-

een business case te voorkomen. De verborgen kosten

se en kennis die Alliander in huis heeft. Specifieke

van het vervroegd vervangen van assets is daarom niet

kennis over bijvoorbeeld onderhoudskosten, netverlie-

meegenomen. Deze kosten zitten impliciet in het

zen en de belasting van het net. Reguliere uitgaven

referentiescenario.

zoals 1m kabel leggen komen van de Productenlijst van
Liander. Voor niet-standaard uitgaven, bijvoorbeeld

In de berekeningen is het positieve effect dat digitalise-

i.v.m. nieuwe maatregel, is de actuele informatie

ring heeft op het aantrekkelijker maken van decentrale

opgevraagd bij betrokken collega’s, bijvoorbeeld de

energie niet meegenomen. Tenslotte wordt er in dit

eigenaar van een Business Case.

traject veel kennis opgedaan. Vanzelfsprekend wordt er
geleerd hoe de individuele technische oplossingen zo
efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet.
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Berekening

Financieel kapitaal

De impact wordt berekend als het verschil tussen het

Dit delen we op in investeringskosten, onderhoudskos-

digitaliseringscenario en het conventionele scenario.

ten en de kosten die we maken voor het oplossen van

Eerst worden de uitkomsten van de twee scenario’s

storingen. Hierbij vergelijken we het scenario van

bepaald. Dit wordt weergegeven als volgt:

digitalisering met het referentiescenario. Daarnaast
berekenen we de verwachtte baten van digitalisering

Digitalisering
Referentie

voor de komende 15 jaar.
Investeringskosten (CAPEX)
Indicator
Dankzij digitalisering hoeven we minder net te verzwa-

De uiteindelijk impact is dan de rekensom:

ren. Daarnaast wordt een deel van storingen voorgeko-

“Digitalisering” – “Referentie” = “Impact”.

men. We kunnen een vervangingsgolf zien aankomen

Op deze manier komen de cijfers tot stand zoals ze

en voorkomen. Daartegenover staat de investering in

vermeld staan in het jaarverslag.

digitale assets. Ook zijn er investeringen nodig om
tariefdifferentiatie in te voeren. Tariefdifferentiatie is
nodig om de baten van de slimme meter te behalen.
Aannames
•

Het aantal overbelaste kabels tot 2030 in NoordHolland-Noord is een prognose aan de hand van de
stijging van de energiebehoefte en decentrale
energie opwek.

•

Een deel van vermeden netverliezen en verzwaringen kunnen zonder digitalisering bereikt worden. In
samenspraak met interne experts doen we de
conservatieve aanname dat 65% van de vermeden
netverzwaring het gevolg is van digitalisering.
Berekening
CAPEX iMSR + CAPEX Slimme meter
+ CAPEX Smart Cable Guard
+ CAPEX GSM-Storingsverklikkers
+ Tariefdifferentiatie
65% * Voorkomen netverzwaringen
+ 65% * Voorkomen trafo-vervangingen
+ CAPEX conventionele meter

Onderhoudskosten (OPEX)
Indicator
Dit betreft de periodische kosten die de komende 15 jaar
terugkeren. Het onderhoud van de digitale en de
conventionele assets brengt kosten met zich mee,
alsook de verre-communicatie zoals CDMA. Daarnaast
zijn er de financiële kosten die Alliander maakt om
netverliezen in te kopen.
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Aannames
•

•

De Smart Cable Guard (SCG) voorkomt storingen in
MS-moffen. De energietransitie gaat zeker impact

zwaard wordt, een weerstand 2 keer hoger heeft dan

hebben op de veroudering van assets en dus het

een kabel die wel verzwaard wordt.

aantal bijkomende risicovolle moffen per jaar alsook

De samenhang tussen verplaatsen van de belasting

vallende kabels. Dat is vanwege de hogere en meer

en netverliezen is ingeschat gebaseerd op de formule

wisselende belastingen.

netverliezen = RI². In het digitalisering scenario

•

•

Het is ingeschat dat elke km kabel, die niet ver-

•

Niet alle risicovolle moffen zijn makkelijk met een

wordt 15% van de piek belasting door 10% van

SCG te pakken. Dat komt voort b.v. uit het type

huishoudens is naar daluren verplaatst.

installaties in MSR/OS of stukken leiding waar

De piek die we verplaatsen is gebaseerd op het

maar 1 risicomof zit. Dat is wel een tamelijk

gemiddelde dagprofiel over het hele jaar 2015

conservatieve inschatting de onbekende installatie

berekend. De resultaten kunnen verschillen, als de

types zijn momenteel als ongeschikt voor een SCG

seizoenfluctuaties meegenomen worden.

beschouwd.

Berekening
OPEX iMSR
+ OPEX Smart Cable Guard
+ OPEX Slimme meter
+ OPEX GSM-Storingsverklikkers
+ Netverliezen t.a.v uitgestelde netverzwaring
OPEX Meter
+ OPEX MSR
+ Netverliezen t.a.v Belastingpiek verplaatsen

Financiële baten
Indicator
Dit betreft overige baten die niet direct met investering
en onderhoud te maken hebben. De slimme meter
faciliteert energiebesparing bij de klanten, het maakt de
compensat en vergemakkelijkt het opsporen van
energiefraude.
Digitalisering voorkomt toekomstige storingen. Dus er
is een afnamen in de maatschappelijke kosten storingen en daarbij lossen monteurs minder storingen op.
Aannames
•

•

VBM waardering is geschat op € 1,00. Hiervan is

Berekening

€ 0,80 maatschappelijk (o.a. gemak en producti-

Energie besparing door SM

viteit), en € 0,10 Liander (materieel) kosten

+ Fraude vermindering door SM

De energiebesparing bij klanten als gevolg van de
Slimme meter is 3,2%, op basis van een rapportage

•

van KEMA. Klanten reageren op prijsprikkels door

+ VBM vermindering iMSR

hun energie vraag aan te passen.

+ VBM vermindering SCG

Dit is een conservatieve aanname, die met zich

+ VBM vermindering GSM-SVK

meeneemt dat de ontwikkeling van faciliterende
services (b.v. apps) kan lang duren.
•

+ Vermindering onterechte compensaties door SM

De uitrol van Slimme Meters faciliteert het ontwikkelen van Dynamische Transport Tarieven, die na

– vervangingskosten storende moffen
(Conventioneel)
– vervangingskosten storende moffen
(Digitalisering)

2023 geïmplementeerd worden.
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Natuurlijk kapitaal

Aannames

Het gaat hierbij om de CO2-uitstoot vanwege onze

•

gerealiseerd wordt en ook om CO2 uitstoot gerelateerd

•

netverliezen, om de CO2-besparing die bij klanten

Footprints zijn afkomstig van de leverancier en fair
meter initiatief.

aan de productie en het gebruik van assets.

Eigen energiegebruik van digitale assets is ook
onderdeel van de periodische kosten.

CO2-uitstoot door energie op het net.

Berekening

Indicator
Dankzij digitalisering wordt het minder verzwaard, wat

Footprint Slimme Meters

betekent meer weerstand in de leidingen en dus hogere

+ Footprint Xiria schakelsysteem

netverliezen. Dankzij flexibele energievraag wordt een

+ Footprint DA Kast

deel van de piekbelasting verplaatst. Netverliezen

+ Footprint SCG

nemen kwadratisch af met de belasting.

+ Footprint GSM-SVK

Aannames

+ CO2-uitstoot vanwege gereden km's plaatsing SM

•

zwaard wordt, een weerstand 2 keer hoger heeft dan

+ CO2-uitstoot eigen energiegebruik Meters
(Digitalisering)

een leiding die wel verzwaard wordt.

+ CO2-uitstoot eigen energiegebruik SCG

De energiebesparing bij klanten als gevolg van de

+ CO2-uitstoot eigen energiegebruik DA Kast

•

Het is ingeschat dat elke km kabel, die niet ver-

Slimme meter is 3,2%, op basis van een rapportage

Footprint van Kabelverzwaring die wordt voor-

van KEMA. Klanten reageren op prijsprikkels door

komen dankzij Digitalisering

hun energie vraag aan te passen.
•

+ Footprint Domme Meters

Dit is een conservatieve aanname, die met zich

+ CO2-uitstoot eigen energiegebruik Meters
(Referentie)

meeneemt dat de ontwikkeling van faciliterende
services (b.v. apps) kan lang duren.
•

De uitrol van Slimme Meters faciliteert het ontwikkelen van Dynamische Transport Tarieven, die na
2023 geïmplementeerd worden.

•

De samenhang tussen verplaatsen van de belasting
en netverliezen is ingeschat gebaseerd op de formule
netverliezen = RI². In het digitalisering scenario
wordt 15% van de piek belasting door 10% van
huishoudens is naar daluren verplaatst.

•

De piek die we verplaatsen is gebaseerd op het
gemiddelde dagprofiel over het hele jaar 2015
berekend. De resultaten kunnen verschillen, als de
seizoenfluctuaties meegenomen worden.

Intellectueel kapitaal & Menselijk
kapitaal
De impacts zijn alleen kwalitatief uitgewerkt. Om
hierbij een idee te geven stippen we kort aan wat we hier
onder verstaan.
Data
•

Slimmer met data omgaan;

•

Technologieën ontwikkelen;

•

Inzichten in de capaciteit, kwaliteit en belasting van
het net.

Berekening

Werkgelegenheid

CO2-uitstoot door minder netverzwaringen

•

CO2-uitstoot gekoppeld aan energiebesparing
Slimme Meter

Klantgemak

+ CO2-uitstoot gekoppeld aan verplaatsen
piekbelasting

•

Veiligheid monteurs.

Klantgemak door hogere Power Quality en lagere
SVBM en Onderbrekingsfrequentie.

Milieu-effecten van de componenten zelf
Indicator
De productie van assets heeft een milieu-footprint. Voor
de plaatsing van slimme meters wordt meegenomen
dat de gereden kilometers een CO2-uistoot veroorzaken.

Daarnaast hebben digitale assets een eigen
energieverbruik.
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