Open data Decentrale opwek KV
Datum: 10 juli 2020
Versie: 1.0

Inhoud:
Het bestand bevat geaggregeerde decentrale opwekgegevens van kleinverbruiksaansluitingen (KV) in
Enexis-gebied. In dit bestand zijn alleen de bij Enexis Netbeheer bekendgemaakte opwekinstallaties
opgenomen.
Om de anonimiteit van de buurtbewoners te waarborgen, worden deze gegevens geaggregeerd. Per
regel zijn minimaal tien aansluitingen samengevoegd.
Lege buurt: een samenvoeging per gemeente van onbekende buurten of buurten met onvoldoende
aansluitingen met decentrale opwek.
Geldigheid:
Ieder half jaar publiceren we een nieuwe dataset met als peildata 1 januari en 1 juli.
Volledigheid:
De decentrale opwekgegevens komen uit zonne-opwek installaties die bij Enexis Netbeheer
aangemeld zijn. Decentrale opwekinstallaties die niet aangemeld zijn, of direct zijn aangesloten op
het TenneT- of Gasunienetwerk, zijn niet zichtbaar in deze dataset. Er is een significant percentage
opwekinstallaties dat (nog) niet aangemeld is. Naar schatting gaat dit om 10 - 15% van het totaal
aantal opwekinstallaties. Dit geldt voor alle netbeheerders, dus ook buiten Enexis-gebied.
Bestandsnaam:
De naam van het bestand laat zien in welk jaar en welke maand de gegevens zijn opgehaald:
NaamNetbeheerder_decentrale_opwek kv_(zon pv)_Peildatum
(voorbeeld: Enexis_decentrale_opwek_kv_(zon_pv)_01072020)
Format (algemeen):
De gegevens worden gepubliceerd als CSV-bestand: het meest eenvoudige format voor
tabelbestanden. Het bestaat enkel uit tekstgegevens, zodat het gemakkelijk kan worden verwerkt.
CSV-bestanden kunt u openen met Excel of een soortgelijk programma.
Format (specifiek):
•
•
•
•

De kolomwaarden worden gescheiden door tab-tekens.
De tekstvelden worden omsloten door aanhalingstekens (“).
Alle numerieke waarden zijn rekenkundig afgerond op hele getallen (0 decimalen)
De gebruikte characterset is Unicode/UTF-8(BOM).

Indeling:
Kolom
Peildatum

Waarde
Getal

Netbeheerder

Tekst

Provincie

Tekst

Gemeente

Tekst

CBS Buurt

Tekst

CBS Buurtcode

Getal

Aantal aansluitingen in Getal
CBS-buurt
Aantal aansluitingen
Getal
met opwekinstallatie
Opgesteld vermogen

Getal

Omschrijving
Peildatum in JJJJMM-formaat (bv 202001) van de
decentrale opwekgegevens.
Naam van de netbeheerder, in ons geval Enexis
Netbeheer.
Provincie waar de aansluiting met decentrale
opwek is aangesloten op ons netwerk.
Gemeente waar de aansluiting met decentrale
opwek is aangesloten op ons netwerk.
De CBS-buurtnaam volgens de meest actuele
buurttabel van het CBS. Bestaande datasets
worden niet bijgewerkt aan de hand van een
nieuw gepubliceerde CBS-buurttabel.
De unieke code waarmee het CBS de buurt
aanduidt.
Het aantal actieve aansluitingen in de betreffende
CBS-buurt.
Het aantal aansluitingen dat energie opwekt in de
betreffende CBS-buurt. Het gaat om actieve
aansluitingen met aangemelde opwekinstallaties.
Totaal opgegeven opgesteld vermogen in kWp
van de geregistreerde opwekinstallaties.

