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In dit document vindt u de vooraankondigingen van verwachte structurele congestie achter station 
Doetinchem en de uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken voor dit gebied/deze 
gebieden. Is er geen congestiemanagement of andere tijdelijke oplossing mogelijk? Dan is het helaas 
nodig om klanten met een bestaande of nieuwe aansluiting die meer capaciteit op het net wensen 
een tijdelijke transportbeperking op te leggen. Deze beperking duurt totdat de netuitbreiding 
gerealiseerd is.

Disclaimer/exoneratie
Capaciteitsproblemen en/of spanningsproblemen in een elektriciteitsverdeelstation of 
middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en soms buiten) een met postcodes 
aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de omvang van deze 
gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de gevolgen voor specifiek afnemers in 
deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend.

Inleiding
Uit onze netanalyse blijkt dat er risico op structurele congestie is in het verzorgingsgebied van 
elektriciteitsverdeelstation Doetinchem dat in Doetinchem staat. We gaan in dit gebied de capaciteit 
van het bestaande net uitbreiden, maar de netuitbreiding zal naar verwachting niet op tijd klaar zijn 
om in alle huidige transportverzoeken te voorzien.
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Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge ofte lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen.

Verdeelstation Doetinchem met de velden DTC 10-5V512, DTC 10-5V511, DTC 10-5V501, DTC 10- 
5V513 heeft zijn capaciteitsgrens bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. 
Naar verwachting lossen we dit probleem in 2021 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en 
de omschrijving van het congestiegebied.

Gebiedsbeschrijving
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.

Oorzaak
In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op berekend. In dit geval ontstaat daardoor 
in Doetinchem een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit.

Capaciteitsproblemen bij levering en teruglevering voor verdeelstation Doetinchem de 
velden DTC 10-5V512, DTC 10-5V511, DTC 10-5V501, DTC 10-5V513
24-9-2019
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Lees hier een toelichting op deze waardes en het gebruik hiervan in de netanalyse die gemaakt wordt 
om te kijken of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd 
waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink van elkaar kan verschillen en bij 
spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan zijn dan de beschikbare capaciteit.

Verder kijken we naar tussentijdse oplossingen waarmee we meer capaciteit beschikbaar kunnen 
stellen aan klanten, zoals congestiemanagement. Houd voor de meest actuele informatie over de 
oplossingen regionale capaciteitspagina's in de gaten op www.liander.nl.

Hoe en wanneer lost Liander dit op?
In 2021 wordt ons middenspanningsnet in Doetinchem uitgebreid. Hiermee worden enkele 
knelpunten verholpen. Voor het overige deel onderzoeken wij nog hoe het middenspanningsnet 
wordt aangepast.

Beschikbare en gecontracteerde capaciteit
Verbruik
De aanwezige middenspanningskabels kunnen samen 12,9 MW transporteren. Hierop is 5,5 MW 
gecontracteerd door grootverbruikers en 8,7 MW door kleinverbruikers. Dit jaar is de maximale 
transportcapaciteit van deze kabels bereikt.

Teruglevering
De aanwezige middenspanningskabels kunnen maximaal 12,9 MW transporteren, maar de maximale 
terugleveringscapaciteit waarbij een veilig niveau gewaarborgd kan worden is lager. Het door de 
gezamenlijke aangeslotenen gecontracteerde vermogen voor teruglevering op deze 
middenspanningskabel is 4,2 MW voor grootverbruikers.
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Uitkomst congestieonderzoek verbruik en teruglevering voor Doetinchem veld DTC 10-5V513 
Congestiemanagement biedt helaas geen oplossing voor een andere verdeling van de capaciteit in dit 
congestiegebied. Er zijn in dit gebied niet voldoende potentiële deelnemers Congestiemanagement 
zoals beschreven in de Netcode elektriciteit is een op marktwerking gebaseerde oplossing waarbij 
uitgegaan wordt van voldoende deelname om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te 
houden. Het aantal potentiële deelnemers voor de toepassing van congestiemanagement binnen dit 
congestiegebied is hiervoor te beperkt en/of de technische middelen in het net ontbreken om de 
leveringszekerheid en de veiligheid te bewaken.
Daarnaast is er sprake van structurele overschrijding. Congestiemanagement zoals beschreven in de 
Netcode elektriciteit is een op marktwerking gebaseerde oplossing waarbij uitgegaan wordt van 
voldoende deelname om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. De verwachte 
overschrijding van de beschikbare capaciteit is dermate constant van aard dat dit zou resulteren in 
een voortdurende noodzaak voor afschakeling van afnemers. Het ontbreekt Liander daarnaast aan 
de technische middelen in het net om de leveringszekerheid en de veiligheid in die omstandigheden 
te bewaken.
Ook uit de congestie zich in dit gebied in onvoldoende door Liander te beheersen 
spanningswisseling. Het beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. Of 
dat maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de 
veranderende omstandigheden; nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben 
of wensen met een nieuw patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de 
spanningswisselingen. De mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement worden daardoor

Uitkomst congestieonderzoek teruglevering voor Doetinchem veld DTC 10-57501
Congestiemanagement biedt helaas geen oplossing voor een andere verdeling van de capaciteit in dit 
congestiegebied. Er zijn in dit gebied niet voldoende potentiële deelnemers Congestiemanagement 
zoals beschreven in de Netcode elektriciteit is een op marktwerking gebaseerde oplossing waarbij 
uitgegaan wordt van voldoende deelname om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te 
houden. Het aantal potentiële deelnemers voor de toepassing van congestiemanagement binnen dit 
congestiegebied is hiervoor te beperkt en/of de technische middelen in het net ontbreken om de 
leveringszekerheid en de veiligheid te bewaken.
Daarnaast uit de congestie zich in dit gebied in onvoldoende door Liander te beheersen 
spanningswisseling. Het beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. Of 
dat maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de 
veranderende omstandigheden: nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben 
of wensen met een nieuw patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de 
spanningswisselingen. De mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement worden daardoor 
te complex binnen dit congestiegebied met de beschikbare technische middelen om de 
spanningskwaliteit te beheersen. Een aanpassing van het net is een absolute voorwaarde.

Uitkomst congestieonderzoek teruglevering voor verdeelstation Doetinchem de velden DTC

10-5V512, DTC 10-5V511
Congestiemanagement biedt helaas geen oplossing voor dit congestiegebied. Congestiemanagement 
zoals beschreven in de Netcode elektriciteit is een markt gebaseerde oplossing waarbij uitgegaan 
wordt van voldoende marktwerking om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. Het 
aantal potentiële deelnemers voor de toepassing van congestiemanagement binnen dit 
congestiegebied is hiervoor te beperkt.
Daarnaast is dit congestiegebied geconfronteerd met spanningsproblematiek. De spanningskwaliteit 
van een elektriciteitsnet is erg lokaal van aard en niet elke aangeslotene in een gebied heeft hier 
evenveel invloed op. Het aantal potentiële deelnemers voor de effectieve toepassing van 
congestiemanagement binnen dit congestiegebied is hierdoor te beperkt.
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te complex binnen dit congestiegebied met de beschikbare technische middelen om de 
spanningskwaliteit te beheersen. Een aanpassing van het net is een absolute voorwaarde.
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Verdeelstation Doetinchem met de velden DTC 10-5V504, DTC 10-5V507 heeft zijn capaciteitsgrens 
bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Hieronder staan de details van de 
oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied.

In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. 
Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op berekend. In dit geval ontstaat daardoor 
in Doetinchem een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit.

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge ofte lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of 
kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de 
maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid 
stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door 
overbelasting.

Gebiedsbeschrijving
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.

Capaciteitsproblemen bij levering en teruglevering voor verdeelstation Doetinchem de 
velden DTC 10-5V504, DTC 10-5V507
12-12-2019
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Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn 
dan de ogenschijnlijk beschikbare capaciteit.

We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een {tijdelijke) oplossing 
bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van 
opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt.

Hoe en wanneer lost Liander dit op?
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.

Update 06-11-2020:
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde 
kwartaal van 2024 afgerond te hebben. In dit gebied wordt het middenspanningsnet verzwaard en 
uitgebreid.

Teruglevering
De aanwezige middenspanningskabels kunnen maximaal 6,2 MW transporteren, maar de maximale 
terugleveringscapaciteit waarbij een veilig spanningsniveau gewaarborgd kan worden is lager. Dit 
jaar is de maximale terugleveringscapaciteit van deze kabel bereikt. Het door de gezamenlijke 
aangeslotenen gecontracteerde vermogen voor teruglevering op deze middenspanningskabel is 0,2 
MW voor grootverbruikers.

Verbruik
De aanwezige middenspanningskabels kunnen maximaal 6,2 MW transporteren. Dit jaar is de 
maximale transportcapaciteit van deze kabel bereikt. Het door de gezamenlijke aangeslotenen 
gecontracteerde vermogen voor verbruik van deze middenspanningskabel is 2,1 MW voor 
grootverbruikers en 6 MW door kleinverbruikers.
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Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. 
Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke 
oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele 
informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook de website van Liander in de gaten.
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Daarnaast uit de congestie zich in dit gebied in onvoldoende door Liander te beheersen 
spanningswisseling. Het beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. Of 
dat maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de 
veranderende omstandigheden: nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben 
of wensen met een nieuw patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de 
spanningswisselingen. De mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement worden daardoor 
te complex binnen dit congestiegebied met de beschikbare technische middelen om de 
spanningskwaliteit te beheersen. Een aanpassing van het net is een absolute voorwaarde.

Daarnaast uit de congestie zich in dit gebied in onvoldoende door Liander te beheersen 
spanningswisseling. Het beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. Of 
dat maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de 
veranderende omstandigheden: nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben 
of wensen met een nieuw patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de 
spanningswisselingen. De mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement worden daardoor 
te complex binnen dit congestiegebied met de beschikbare technische middelen om de 
spanningskwaliteit te beheersen. Een aanpassing van het net is een absolute voorwaarde.

Uitkomst congestieonderzoek verbruik en teruglevering voor Doetinchem veld DTC 10-5V504 
Congestiemanagement biedt helaas geen oplossing voor een andere verdeling van de capaciteit in dit 
congestiegebied. Er zijn in dit gebied niet voldoende potentiële deelnemers Congestiemanagement 
zoals beschreven in de Netcode elektriciteit is een op marktwerking gebaseerde oplossing waarbij 
uitgegaan wordt van voldoende deelname om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te 
houden. Het aantal potentiële deelnemers voor de toepassing van congestiemanagement binnen dit 
congestiegebied is hiervoor te beperkt en/of de technische middelen in het net ontbreken om de 
leveringszekerheid en de veiligheid te bewaken.

Uitkomst congestieonderzoek teruglevering voor Doetinchem veld DTC 10 - 57507
Congestiemanagement biedt helaas geen oplossing voor een andere verdeling van de capaciteit in dit 
congestiegebied. Er zijn in dit gebied niet voldoende potentiële deelnemers Congestiemanagement 
zoals beschreven in de Netcode elektriciteit is een op marktwerking gebaseerde oplossing waarbij 
uitgegaan wordt van voldoende deelname om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te 
houden. Het aantal potentiële deelnemers voor de toepassing van congestiemanagement binnen dit 
congestiegebied is hiervoor te beperkt en/of de technische middelen in het net ontbreken om de 
leveringszekerheid en de veiligheid te bewaken.
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Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge ofte lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen.

Verdeelstation Doetinchem met de velden DTC 10-5V502, DTC 10-5V508, DTC 10-5V522 en DTC 10- 
2V2.14 heeft zijn capaciteitsgrens bereikt. Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit. Naar 
verwachting lossen we dit probleem gefaseerd binnen zes jaar op. Hieronder staan de details van de 
oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied.

Gebiedsbeschrijving
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.

Oorzaak
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op berekend. In dit geval ontstaat daardoor in 
de regio Hengelo een tekort aan transportcapaciteit voor teruglevering van elektriciteit.

Capaciteitsproblemen bij teruglevering voor Doetinchem velden DTC 10-5V502, DTC
10- 5V508, DTC 10-5V522, DTC 10-2V2.14
11- 11-2019
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Lees hier een toelichting op deze waardes en het gebruik hiervan in de netanalyse die gemaakt wordt 
om te kijken of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd 
waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink van elkaar kan verschillen en bij 
spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan zijn dan de beschikbare capaciteit.

Verder kijken we naar tussentijdse oplossingen waarmee we meer capaciteit beschikbaar kunnen 
stellen aan klanten, zoals congestiemanagement. Houd voor de meest actuele informatie over de 
oplossingen regionale capaciteitspagina's in de gaten op www.liander.nl.

Beschikbare en gecontracteerde capaciteit
De maximale totale beschikbare netcapaciteit ter plaatse is in totaal 9,7 MW. Momenteel is er sprake 
van een gecontracteerd terugleververmogen van 4,1 MW door grootverbruikers en 68 MW door 
kleinverbruikers.

6999DW
7009CD

702ILD 
7256KN

Hoe en wanneer lost Liander dit op?
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Gefaseerd zal worden overgegaan 
naar een nieuw 20/10kV regelstation:

• Fase 1. Het leggen van een verbinding (twee circuits) van OS Doetinchem naar SS Olde Kaste 
en het aansluiten op beide stations. Het koppelen van twee bestaande 
distributieverbindingen om aansluitmogelijkheden te creëren op SS Olde Kaste. 
Doorlooptijd: 1-2 jaar.

• Fase 2. De bouw van een nieuw lO/lOkV regelstation (ter vervanging van het schakelstation 
Olde Kaste en liefst zo dicht mogelijk bij het bestaande schakelstation) aangesloten op 
onderstation Doetinchem. Voor de bouw van een regelstation moet eerst grond aangekocht 
worden. Doorlooptijd: 2,5 - 3 jaar.

• Fase 3. De ombouw van het nieuwe lO/lOkV regelstation naar 20/10kV regelstation. Eerst 
moet hiervoor 20kV worden gerealiseerd op onderstation Doetinchem voordat deze 
ombouw mogelijk is. Doorlooptijd: 4-6 jaar.

7009AM 
7021KL 
702IKZ 
702ILW

7009AN 
7021KM
7021LA

7009AP 
7021KN

6999DT
7009BN 
7021KP
7021LC 
7256KD

7009AC
7009CE
702IKS 
7021LH
7256KP

7009AH
7009CG 
7021KT
7021LN 
7256KR

7009CH 
7021KV
7021LP
7256KT

7021KJ 
7021KW 
702ILT 
7256KV

7021KK 
7021KX 
7021LV 
7256KW
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Congestiemanagement biedt helaas geen oplossing voor dit congestiegebied. De spanningskw/aliteit 
van een elektriciteitsnet is erg lokaal van aard en als gevolg van dit fysiek gegeven heeft niet elke 
aangeslotene in een gebied hier evenveel invloed op. Het aantal potentiële deelnemers voor de 
effectieve toepassing van congestiemanagement binnen dit congestiegebied is hierdoor te beperkt.

Uitkomst congestieonderzoek teruglevering voor Doetinchem velden DTC 10-57502, 
DTC 10-57508, DTC 10-57522, DTC 10-272.14
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Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. 
Bij een te hoge ofte lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of 
kunnen deze schade oplopen.

We verwachten dat onderstation Doetinchem veld DTC 10-5V514 binnen afzienbare tijd zijn 
capaciteitsgrens bereikt, vanwege toegewezen aanvragen. Dit geldt voor teruglevering van 
elektriciteit. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied.

Oorzaak
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit op het net terug te leveren snel toe. Het 
elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op berekend. In dit geval ontstaat daardoor in 
Wehl en omgeving een tekort aan transportcapaciteit voor teruglevering van elektriciteit.

Capaciteitsproblemen bij teruglevering voor Doetinchem veld DTC 10-5V514 
09-01-2020

Gebiedsbeschrijving
Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.
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Lees hier een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die 
Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe 
klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 
van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn 
dan de ogenschijnlijk beschikbare capaciteit.

Beschikbare en gecontracteerde capaciteit
We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens die in onderstaande tabel 
staan weergegeven.

703IXH 
703IXV 
703IZJ

Hoe en wanneer lost Liander dit op?
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we 
werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Liander plant momenteel de 
werkzaamheden voor de versterking van het elektriciteitsnet in dit gebied. Zodra bekend is wanneer 
de congestie verholpen wordt, plaatsen we dat op de capaciteitspagina's op onze website.

7006GE 
7031AL 
7031BE 
703IBT 
703ICG 
703ICX
7031DK 
7031EH 
703IJD 
7031WH
703IXC 
703IXS 
703IZG 
703IZT

703 lAA
703 lAM
7031BH 
703IBV 
703ICH 
703ICZ
7031DL
7031EK
703 IJ E 
703IWJ
703IXG 
703IXT 
703IZH 
703IZV

703IBJ 
703IBW 
70310
7031DA
7031DM 
7031GW 
703IJG 
7031WK

703lAP 
7031BK
703IBX
703ICK
703IDB 
703IDN 
703IGX 
703IVD
703IWL 
703IXJ 
703IXW 
703IZK

703lAR 
7031BL
7031BZ 
7031CP
7031DC
7031DP

7031WN 
7031XK 
703IXX 
7031ZL

703 lAS 
7031BM 
703ICA
7031CR
7031DD 
7031DR
7031HV
703IWB 
703IWP 
703IXL 
703IXZ 
703IZM

703lAT 
7031BN
703ICB 
703ICS 
7031DE
703lEA
7031HW 
7031WC 
703IWR 
703IXM
703IZB
703IZN 
703lAB

703IAW 
7031BP
703ICC 
703ICT 
7031DG
7031ED
703 IJ A 
703IWD 
703IWS 
703IXN

703 lAZ
7031BR
703ICD 
703ICV 
703IDH 
7031EE
703 UB 
7031WE 
703IXA 
703IXP
703IZD 
703IZR 
703lAD

7031BD
7031BS 
7031CE
703ICW 
7031DJ 
7031EG
703IJC 
703IWG 
703IXB 
7031XR

Beschikbare capaciteit van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel_____________________
Bestaande piekbelasting van de hoofd kabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met verbruik

Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de 
middenspanningskabel voor analyse met teruglevering_____
Totaal gecontracteerd vermogen levering grootverbruik 
klanten
Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering grootverbruik 
klanten
Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen

7031GZ
7031VE

703IZC
703IZP 
703lAC

7031ZE
703IZS 
703lAE


