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Betreft: Aanvraag ontheffing ex artikel 37a Elektriciteitswet 1998 inzake Smart Grid Westland (de "Aanvraag") 

Geachte heer / mevrouw, 
Namens Westland Infra Netbeheer B.V. (hierna te noemen ''Westland") verzoek ik u hierbij, voor zover rechtens vereist, een ontheffing te verlenen zoals hieronder aan de hand van de wettelijke eisen nader toegelicht, een en ander om Smart Grid Westland ("SGW)" mogelijk te maken. 

1. Naam en adres aanvrager (artikel 4:2 lid 1 sub a Awb) 
Westland Infra Netbeheer B.V., Nieuweweg 1, 2685 AP, Poeldijkl 

2. Dagtekening (artikel 4:2 lid 1 sub b Awb) 
Zie bovenstaand 

3. Gevraagde beschikking (artikel 4:2 lid 1 sub c Awb) 
Verzocht wordt om een ontheffing als bedoeld in artikel 37a van de Elektriciteitswet 1998 van het bepaalde in het Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, kenmerk ACM/DE/2016/202153, houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 27 van de Elektriciteitswet 1998 (de "Tarievencode"). De ontheffing wordt aangevraagd voor de (overgangs)periode totdat de SGW methodologie mogelijk wordt gemaakt door wijziging van de TarievenCode en/of andere wet- en regelgeving. Hierbij is uitgegaan van een periode van maximaal 3 jaar. Mocht deze periode vanaf toekenning van de ontheffing tot aan wijziging van de TarievenCode en/of andere wet- en regelgeving echter onverhoopt langer gaan duren dan 3 jaar dan zal Westland tijdig het overleg met ACM zoeken over een verlenging van de ontheffing. 

HVG Law LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC335658. In relatie tot HVG Law LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van HVG Law LLP. HVG Law LLP is statutair gevestigd te 30 Crown Place, Earl Street, London EC2A 4 ES, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24433164. HVG Law LLP heeft een strategische alliantie met Ernst & Young Belastingadviseurs LLP en maakt onderdeel uit van het global EY Law netwerk. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin is opgenomen dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel en in te zien via hvglaw.nl. 
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4. Artikel of artikelen waarvan een ontheffing wordt gevraagd (artikel 2 lid 1 sub a Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet) 
Deze Aanvraag ziet in de eerste plaats op het ten aanzien van de tariefdrager kWgecontracteerd (als gedefinieerd in artikel 3.7.4 Tarievencode) bepaalde in artikel 3.7.11 (aanhef en sub b) Tarievencode . Deze bepaling luidt: 
"3.7.11 Voor de in 3.7.9 en 3.7.10, telkens onder a, genoemde tariefdrager wordt uitgegaan van een waarde voor het gecontracteerde transportvermogen die voor onbepaalde tijd geldt. Deze waarde wordt aangepast in de navolgende gevallen: 
(..) b. er heeft een overschrijding van de waarde plaatsgevonden, in welk geval met ingang van de eerste dag van de kalendermaand waarin zich de overschrijding heeft voorgedaan de waarde van het gecontracteerde transportvermogen voor onbepaalde tijd als dienovereenkomstig aangepast geldt;" 
Zoals in de Bijlage 1 is uiteengezet, leiden deze bepalingen ertoe dat een netbeheerder bij een overschrijding van het gecontracteerde contractvermogen, dit gecontracteerde contractvermogen zal verhogen met de overschrijding. 
Westland wenst de mogelijkheid om deze bepaling (voor de goede orde: uitsluitend jegens vrijwillige deelnemers aan het systeem) niet uit te voeren in die gevallen dat er capaciteit op haar netwerk beschikbaar is, volgens de in de Bijlage 1 beschreven methodologie. 
De Aanvraag ziet ten tweede op de bepalingswijze van de tariefdrager KWmaxpermaand (welke tariefdrager wordt gehanteerd ter dekking van de in artikelen 3.7.9.b. en 3.7.10.c van de TarievenCode genoemde kosten). 
Conform het voorgaande wenst Westland de mogelijkheid om bij de bepaling van de waarde van deze tariefdrager de vermogens - die normaliter mogelijk een verhoging van de waarde van de tariefdrager ten gevolg zouden hebben - op die momenten buiten beschouwing te laten ten aanzien waarvan zij aan de deelnemers heeft medegedeeld dat die "vrij" zijn, een en ander eveneens volgens de in de Bijlage 1 beschreven methodologie. 
Westland wijst er, voor de goede orde, op dat de wijze van bepaling van KWmaxpermaand niet is geregeld in de Tarievencode. Westland is er altijd van uitgegaan, naar zij begrijpt evenals de andere netbeheerders, dat het het hoogste werkelijk getransporteerde vermogen op enig moment in een (kalender)maand betreft. 
Dit is echter niet expliciet bepaald in de Tarievencode. Gezien deze omissie in de Tarievencode is er dus ten aanzien van KWmaxpermaand geen concreet artikel van de Tarievencode waarvan ontheffing kan worden gevraagd (noch staat het vast dat ontheffing überhaupt rechtens is vereist). 
Westland verzoekt desalniettemin - voor zover rechtens vereist - ontheffing van de ontstane praktijk om KWmaxpermaand te bepalen als het hoogste werkelijk getransporteerde vermogen in een maand, en dus toestemming om bij die bepaling de vermogens op die momenten buiten beschouwing te laten ten aanzien waarvan zij aan de deelnemers heeft medegedeeld dat die "vrij" zijn, een en ander eveneens volgens de in de Bijlage 1 beschreven methodologie. 
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Westland wijst er - ten overvloede - op dat het weinig voor de hand zou liggen om ten aanzien van beide tariefdragers kWgecontracteerd en KWmaxpermaand verschillende bepalingswijzen te hanteren. Met andere woorden, het is logisch om, wanneer er een "vrij" moment is, een "piek" noch in de bepaling van kWgecontracteerd noch in die van KWmaxpermaand te betrekken. 

5. Motivering van de gronden waarom om een ontheffing wordt verzocht (artikel 2 lid 1 sub b Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet) 
Westland verwijst voor de inhoudelijke gronden van haar verzoek ten eerste naar de Bijlage 1. 
Voorts wijst zij op het volgende. Op grond van artikel 37a lid 1 neemt uw Autoriteit bij haar beslissing op deze Aanvraag de belangen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, onderdelen b tot en met f en de regels, bedoeld in artikel 36, eerste lid, onderdelen g en h, in acht. 
Westland wijst erop dat het verlenen van een ontheffing de bedoelde belangen (onderdelen b tot en met f) dient, en toegestaan is onder de bedoelde regels (onderdelen g en h). Dit wordt hieronder kort geïllustreerd. 
Het SGW is doelmatig (artikel 36 lid 1 sub b en d Elektriciteitswet 1998) 

- De voorgestelde methode leidt ertoe dat bestaande infrastructuur (intensiever) wordt benut, op momenten dat die beschikbaar is (en anders als het ware "niets doet"). Het gebruik van de capaciteit van infrastructuur waar deze voor bedoeld is, is evident doelmatig. De nuttige levensduur en de afschrijvingskosten van de infrastructuur lopen immers hoe dan ook door, of deze nu wordt gebruikt of niet. - De voorgestelde methode leidt ertoe dat behoefte aan flexibele transportcapaciteit in de markt kan worden vervuld onder gunstige voorwaarden voor de afnemer (i.e. voor slechts het variabele/marginale transporttarief kWh) 
Het SGW is duurzaam en milieutechnisch verantwoord (artikel 36 lid 1 sub b Elektriciteitswet 1998) 

- Zoals uiteengezet in de Bijlage 1 maakt de voorgestelde methodologie nieuwe duurzame business modellen mogelijk die bijvoorbeeld het opslaan van warmte mogelijk maken en warmtevernietiging voorkomen - Bovendien leidt de methodologie ertoe dat minder middelen (materialen, energie, etc.) hoeven te worden ingezet voor (de verzwaring van) infrastructuur 
Het SGW vergroot de kwaliteit van dienstverlening van Westland (artikel 36 lid 1 sub e Elektriciteitswet 1998) 

- De voorgestelde methodologie is een nieuwe dienst (die zoals aangegeven diverse innovatieve business modellen mogelijk maakt) die Westland aan haar afnemers biedt, om welke dienst diverse afnemers actief verzocht hebben. 
Het SGW is objectief, transparant en niet-discriminatoir (artikel 36 lid 1 sub f Elektriciteitswet 1998) 

- De dienstverlening wordt aan alle belangstellenden aangeboden, en de gunning van "vrije" capaciteit vindt objectief, transparant en niet-discriminatoir plaats, volgens de in de Bijlage 1 uiteengezette procedures 
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- Ten overvloede wijst Westland erop dat afname van de dienstverlening geheel vrijwillig is. Voor afnemers die de dienst niet wensen af te nemen, en onder het vigerende regime van de Tarievencode wensen te blijven opereren, blijft alles bij het oude. Deze afnemers ondervinden dus geen enkel nadeel van de dienstverlening aan afnemers die de dienst wel wensen af te nemen. 
Juist onverkorte toepassing van de huidige voorwaarden heeft (in individuele gevallen of onder specifieke omstandigheden) een ongewenste uitwerking 

- Door de genoemde tariefstructuur richten de klanten zich op het voorkomen van kortstondig piekverbruik van elektriciteit. Dit is een toenemende belemmering bij een milieukundig verantwoorde inzet van de eigen energie-installaties en het inpassen van duurzame opwekking in het energiesysteem (zoals in toenemende mate gebeurt). De onverkorte toepassing van tariefstructuren en voorwaarden heeft hierdoor een ongewenste en belemmerende uitwerking. Doordat de kosten voor de klant voor het betalen van een hogere waarde voor de genoemde tariefdragers voor 12 maanden, respectievelijk een maand, niet opwegen tegen het mogelijke te behalen voordeel met het kortstondig hogere transportvermogen, zullen de belemmeringen in de loop der tijd steeds groter worden. Dit is een "lose-lose" situatie, omdat het systeem (het netwerk) in veel gevallen voldoende ruimte heeft om dit hogere transportvermogen te accommoderen. Een en ander wordt nader uiteengezet in Bijlage 1. 
De Aanvraag beantwoordt derhalve onmiskenbaar aan het wettelijke toetsingskader. 

6. Schriftelijke reactie van de overige belanghebbenden (artikel 2 lid 1 sub c Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet) 
Bijlage 2 bevat diverse schriftelijke reacties van belanghebbenden, te weten: 

- Vereniging Netbeheer Nederland - Coöperatieve Telersvereniging Prominent U.A. - Kwekerij G.J. van der Wel Maasdijk B.V. en Kwekerij G.J. van der Wel Zijdijk B.V. - Lans Westland B.V. - VOF Firma P.C.M. van Vliet en Zn. (Combivliet) 
Voorts hebben de volgende belanghebbenden hun ondersteuning toegezegd:1 

- De vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) - Vereniging Energie-Nederland - Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) 
Een brede coalitie van leveranciers, producenten, afnemers en netbeheerders steunt het initiatief van Westland voor SGW, zoals vervat in de Aanvraag, dus. 

1 Deze belanghebbenden hebben aangegeven hun schriftelijke reacties ten bewijze van hun ondersteuning één dezer 
dagen af te zullen geven. Westland zal deze nasturen, dan wel zullen deze partijen de reactie rechtstreeks aan 
ACM sturen. 
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Ik kijk met belangstelling uit naar de reactie van uw Autoriteit op deze Aanvraag. Indien verdere informatie nodig zou zijn, kunt u mij daarvoor vanzelfsprekend bereiken. 

Inmiddels verblijf ik, 
Hoogachtend, HVG Law LLP t 
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Inleiding 
Algemeen 
De energiewereld bevindt zich in een transitiefase, een transitie naar (grotendeels) duurzame energie. 
Deze transitie vraagt om nieuwe inrichting van het totale systeem waarbij o.a. pieken en dalen in de 
vraag naar energie beter geaccommodeerd kunnen worden. Hierdoor ontstaat er behoefte op de 
markt om flexibiliteit te kunnen leveren en te benutten. De voorliggende aanvraag betreft een kleine 
maar belangrijke aanpassing van het huidige systeem hiertoe. 
De Tarievencode elektriciteit (Tc) kent verschillende componenten en onderverdelingen voor de door 
netbeheerders in rekening te brengen transport- en aansluittarieven. Eén van deze componenten 
betreft het zogenaamde transportafhankelijke verbruikerstransporttarief (TAVT). Voor de 
tariefcategorieën MS (middenspanning) en “Trafo MS/LS” bestaan onder andere de tariefdragers 
kWgecontracteerd en kW max permaand”. 

Kenmerk van de huidige tariefstructuur is dat deze beide tariefdragers worden bepaald door de 
hoogste “piek” in het transportvermogen op een aansluiting. Ingeval van kWgecontracteerd geldt dat bij een overschrijding van het gecontracteerde niveau van het transportvermogen de waarde van de 
tariefdrager voor minimaal een jaar op het niveau van de piek (dus het oude gecontracteerde niveau + 
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de overschrijding) wordt vastgesteld. Voor kWmaxper maand is geen sprake van een gecontracteerd niveau of een overschrijding, maar wordt simpelweg het hoogste transportvermogen op de aansluiting in een maand bepaald, welk vermogen vervolgens als waarde van de tariefdrager wordt genomen. Hierbij maakt het niet uit wanneer de “piek" zich voordoet en hoe vaak deze optreedt. 
Deze structuur wordt als belemmerend ervaren door klanten van Westland Infra Netbeheer B V. (“Wl”) en staat belangrijke ontwikkelingen zoals Power to Heat (“P2H”), efficiëntere inzet van productiemiddelen zoals warmtekrachtkoppelingen (“WKK") (zie hieronder voor verdere toelichting) en efficiëntere benutting van het net in de weg Immers, in veel gevallen is er voldoende capaciteit in het net aanwezig en zou een hoger vermogen derhalve geen hogere kosten (in de vorm van extra te realiseren capaciteit) voor de netbeheerder meebrengen en zouden dergelijke pieken in deze gevallen dus niet ontmoedigd hoeven te worden. 
Mede door het innovatieve track-record van Wl hebben klanten uit het verzorgingsgebied van Wl zich gemeld bij Wl en is een overleg gestart met als doel een systeem te ontwerpen dat gunstig is voor zowel de klanten aangesloten op het regionale net van Wl, als voor Wl zelf. Vroegtijdig is hier ook een leverancier bij aangehaakt, Agro Energy (onderdeel van Eneco). Door middel van dit overleg is het model Smart Grid Westland (“SGW") ontstaan, een systeem dat een groot deel van de boven geschetste (en hieronder verder toegelichte) belemmeringen die klanten ervaren wegneemt. De overleggroep is later uitgebreid met partijen zoals LTO, Liander, Stedin en CE Delft. 

Toelichting belemmeringen huidig systeem 
Door de genoemde tariefstructuur richten de klanten zich op het voorkomen van kortstondig piekverbruik van elektriciteit. Dit is een toenemende belemmering bij een milieukundig verantwoorde inzet van de eigen energie-installaties en het inpassen van toenemende duurzame opwekking in het energiesysteem. De onverkorte toepassing van tariefstructuren en voorwaarden heeft hierdoor een ongewenste en belemmerende uitwerking. Doordat de kosten voor de klant voor het betalen van een hogere waarde voorde genoemde tariefdragers voor 12 maanden, respectievelijk een maand, niet opwegen tegen het mogelijke te behalen voordeel met het hogere transportvermogen, zullen de belemmeringen in de loop der tijd steeds groter worden. Dit is een “lose-lose” situatie, omdat het systeem (het netwerk) in veel gevallen voldoende ruimte heeft om dit hogere transportvermogen te accommoderen. Te denken valt hierbij aan: 

Investering in P2H door klanten. Klanten kunnen hiermee overschotten in duurzame elektriciteit die leveranciers hebben omzetten in warmte welke direct wordt benut of wordt opgeslagen in buffers. Hiertoe komt een aantal gunstige uren in aanmerking, hetgeen echter een te lage bedrijfstijd vormt om volgens het vigerende systeem vermogen voor te contracteren; 
Efficiëntere inzet van WKK's door het voorkomen van suboptimale benutting van energie. In sommige maanden is er wel behoefte aan licht maar is de warmtevraag kleiner dan de gelijktijdig met elektriciteit opgewekte warmte door de WKK’s. Om een kortstondige afnamepiek op de aansluiting te voorkomen wordt de elektriciteit toch (op het piekniveau) met de WKK geproduceerd terwijl tijdelijke inkoop van elektriciteit zou leiden tot een overall lager energieverbruik. Vanuit milieuperspectief zou het beter zijn de elektriciteit van het net af te nemen. Overtollige warmteproductie uit de WKK vindt dan immers niet meer plaats. Dit blijft om economische redenen achterwege als gevolg van de kosten voor de inkoop van de elektriciteitspiek 

Bij genoemde voorbeelden geldt dat er op de momenten dat die klant het net wil benutten er veelal voldoende ruimte in het net aanwezig is om die klanten te bedienen. De reguliere pieken in het netwerk (welke zijn verdisconteerd in de capaciteitsplanning van het netwerk) vallen veelal op andere momenten en komen relatief weinig voor. De belemmering die wordt ervaren wordt dan ook veroorzaakt door de tariefstructuur en niet door fysieke belemmeringen in het netwerk. 
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Door het ‘vrijgeven’ van de beschikbare ruimte in het net (i.e. het toestaan van pieken, zonder het verhogen van kWgecontracteerd en kWmaxpermaand) worden belemmeringen in het energiesysteem en bij 
toepassing van installaties voorkomen. Tevens ontstaat er een betere benutting van het netwerk. Het 
‘vrijgeven’ is momenteel niet voorzien in de Tarievencode hetgeen een belemmering vormt voor de netbeheerder om het netwerk te optimaliseren en een hogere efficiëntie te bereiken. 
Het zonder meer verhogen van de betreffende tariefdragers leidt daarmee tot ongewenste situaties voor zowel de netbeheerder als de klant. Wl en haar klanten staan een systeem voor waarbij in 
bepaalde gevallen kan worden afgeweken van de tariefstructuur (op grond van een ontheffing) zodat 
vrije ruimte in het netwerk kan worden benut. 
Codewijziging 
Met een brede delegatie is gewerkt aan een codewijzigingsvoorstel (wijziging Tarievencode) op grond waarvan het model bij iedere netbeheerder ingevoerd zou kunnen worden. De gezamenlijke 
netbeheerders hebben dit voorstel midden 2016 geaccepteerd waarna het voorstel naar het Gebruikersplatform Elektriciteits- en gasnetten (GEN), als de betreffende representatieve organisatie, 
is gestuurd. 
GEN 
Na het versturen van het voorstel naar GEN heeft er een aantal maal constructief overleg 
plaatsgevonden met GEN. Hierbij is het model verder verfijnd zodat deze ook passend werd voor de 
marktpartijen. Uiteindelijk is gezamenlijk besloten dat het eigenlijk te vroeg is om een codewijziging 
voor te leggen aan ACM. Redenen hiervoor waren: 

• Alvorens de Tarievencode te wijzigingen is het verstandig eerst praktijkervaring met het 
systeem op te doen. Dit zowel in technische zin (werking tariefsignalen) als in economische 
zin (leidt het systeem daadwerkelijk tot een hogere gezamenlijke welvaart);1 

• Aan een codewijziging zouden alle klanten in Nederland gelijke rechten moeten kunnen 
ontlenen. Juist omdat het model nog een experimenteel karakter heeft (en onduidelijkheden - 
waaronder bijvoorbeeld onduidelijkheid rondom gedrag van klanten - nog dienen te worden 
weggenomen door middel van toepassing in praktijk) ligt het niet in de lijn der verwachting dat 
dit overal in Nederland (gelijktijdig) zal worden ingevoerd. Codificering is dan nog niet de juiste 
weg. 

• Niet alle netbeheerders in Nederland kunnen het geschetste smart grid model al aanbieden, 
om welke reden het codewijzigingsvoorstel zoals aangegeven voorzag in een optie voor 
netbeheerders om dit te doen. GEN streeft naar een verplichting voor netbeheerders om dit 
model aan te bieden. Met andere woorden, het wijzigingsvoorstel - dat netbeheerders de optie 
geeft (en niet een verplichting oplegt) om het smart grid model aan te bieden - ging GEN eigenlijk niet vergenoeg. 

Gezamenlijk is besloten dat de juiste weg in deze het aanvragen van een ontheffing betreft. Hiermee 
wordt de uitwerking beperkt gehouden en kan met de ervaring die wordt opgedaan het codevoorstel 
eventueel nog verder verfijnd worden. Het GEN ondersteunt dan ook de onderhavige aanvraag. 
Hierbij wordt in aanmerking genomen: 

• De verwachting dat het systeem voordeel oplevert voor de deelnemende klanten terwijl er 
tegelijkertijd geen nadelige effecten zijn voor niet-deelnemende klanten. Dit wordt verder 
uiteengezet vanaf pagina 6 (te verwachten effecten); 

• Er komt een evaluatie van het systeem na twee jaar. In het geval de evaluatie positief uitvalt 
dan wordt het systeem voortgezet tot het wordt vervangen door een codewijziging (waarvoor 
naar verwachting het derde jaar nodig is). Indien na het eerste jaar bijstellingen noodzakelijk 
zijn dan worden die in het tweedejaar uitgeprobeerd zodat ook deze kunnen worden meegenomen in de evaluatie. In het geval van tegenvallende resultaten welke niet of 

1 Voor de goede orde: in het slechtste geval is het welvaartseffect van het SGW systeem neutraal, nu toepassing van het systeem voor beide partijen onverplicht is, en er dus geen transactie tot stand zal komen als deze niet voor beide partijen voordelig is. In dat geval geldt het normale regime van de Tc. 
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onvoldoende kunnen worden opgelost door bijstellingen kan het systeem worden beëindigd). 

Gedetailleerde opzet Smart Grid Westland 
SGW is het model waarmee vrije transportruimte op het netwerk van Wl kan worden benut door 
deelnemers van SGW. Dit gebeurt door middel van een tariefsignaal dat ter beschikking wordt gesteld 
door Wl. 

Deelnemers 
• Iedere aangeslotene in de categorieën Trafo MS/LS en MS kan zich melden bij Wl om 

deelnemer te worden van SGW; 
• De deelnemer contracteert volgens de normale regels daartoe een transportwaarde 

waarover hij te allen tijde de beschikking wenst te hebben (kWgecontracteerd); 
• Aanvullend op die waarde kan een klant gebruik maken van ter beschikking gestelde vrije 

ruimte (kWnex) wanneer deze volgens het tariefsignaal van Wl ter beschikking staat, waarbij de som van kWgecontracteerd en kWfiex nimmer boven de aansluitcapaciteit kan 
komen.2 

Vrije ruimte 
• Wl bepaalt per kalendermaand de maximale netbelasting (i e. de beschikbare capaciteit). 

De bepaling van deze capaciteit wordt gepubliceerd; 
• Indien de actuele netbelasting zich onder de capaciteit bevindt ontstaat er vrije ruimte. 

Tariefsignaal 
• Om te voorkomen dat klanten allemaal tegelijk gaan handelen, en daarmee de 

beschikbare vrije ruimte overstegen zou kunnen worden, verzorgt Wl individuele signalen en berichten. Indeling van klanten (al dan niet in groepen) hiertoe vindt random plaats; 
• Iedere deelnemer ontvangt een viertal prognose berichten: 

o Prognose jaar vooruit; o Prognose maand vooruit; 
o Prognose week vooruit; o Prognose volgende dag. 

• De prognose voor de volgende dag is in beginsel het programma dat ook daadwerkelijk 
wordt uitgevoerd door Wl. De prognose voor deze dag bevat groene en rode kwartieren: 

o Groen: klant kan afnemen boven kW_contract (benutting kWflex). De klant betaalt op dat moment alleen voor het additioneel getransporteerde volume (het 
variabele transporttarief kWh), er vindt geen verhoging van kWgecontracteerd noch telt deze afname mee voor de bepaling van kWmax per maand; 

o Rood: klant kan niet (zonder bovengenoemde gevolgen) afnemen boven 
kWgecontracteerd. Doet de klant dit toch dan wordt voor de overschrijding van 
kWgecontracteerd (en bepaling kWmax per maand) de normale regels van de Tarievencode voor verhoging c.q. bepaling gevolgd. 

• In het geval op de dag zelf de actuele netbelasting tot aanpassing van het programma vraagt dan volgt er een tariefsignaal met oranje. Dit betekent dat er een aanpassing komt 
in het voorgenomen programma: 

o Oranje: het programma wordt aangepast naar groen of rood. Deze verandering 
wordt aangekondigd in het kwartier voorafgaand aan de wijziging van de status, 
met een minimale aankondigingstermijn van 5 minuten. 

• De berichten en het actuele tariefsignaal kunnen indien gewenst ook ter beschikking 
gesteld worden aan de PV partij en/of leverancier van de deelnemer. De PV partij en/of 
leverancier kan tevens opvragen bij Wl welke tot haar portfolio behorende klanten 
deelnemer zijn van het model. 

2 Afgezien uiteraard van technische aanpassing van de aansluitcapaciteit volgens de daarvoor geldende regels 
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Overige punten 
• Wl beoogt transparantie in de bepaling van vrije ruimte en van berichten en stuursignalen, en zal met de relevante partijen hiertoe een geschikte publicatie uitwerken; • Ten tijde van de “groene” momenten worden zoals aangegeven alleen de extra verbruikte eenheden van de variabele tariefdrager kWh additioneel in rekening gebracht. Naar verwachting (dit wordt verder uitgewerkt vanaf pagina 6, “te verwachten effecten") zullen de extra inkomsten die Wl uit deze tariefdrager ontvangt toereikend zijn om de eventuele verliezen te compenseren als gevolg van lager contracteren van kWgecontracteerd door de deelnemers. Dit omdat deelnemers thans een basisbehoefte aan transportvermogen hebben gecontracteerd hetgeen nodig is en blijft voor de bedrijfsvoering. De benutting van vrije ruimte is een “add on” welke nu niet wordt benut. Het is dus daarom een “win/win- situatie” voor zowel netbeheerder (en daarmee uiteindelijk voor alle klanten) als de deelnemers. • Er is voor alle duidelijkheid geen recht op kWfiex. Slechts indien beschikbaar kan het benut worden. Er worden dus ook geen specifieke investeringen gedaan in de netten om kWfiex ter beschikking te kunnen stellen. Wl zal ACM dus ook niet verzoeken om additionele investeringsruimte in verband met deze aanvraag. Het hele idee van SGW is namelijk betere benutting van bestaande infrastructuur ten behoeve van nieuwe business modellen in het kader van de energietransitie. • Wl behoudt zich het recht voor om het aantal deelnemers te limiteren. De intentie is nadrukkelijk om het model voor iedere afnemer in de categorieën MS en MS/LS ter beschikking te stellen maar zeker in de beginfase kan het noodzakelijk te zijn te kiezen voor een gefaseerde opbouw van het deelnemersbestand. • Een voorwaarde voor een afnemer om als deelnemer te worden betiteld betreft het feit dat het tariefsignaal dient te zijn aangesloten aan de software van de afnemers. Met andere woorden: een afnemer dient in staat te zijn te kunnen reageren op het tariefsignaal. 

Afbakening 
Het model (en daarmee de ontheffingsaanvraag) is beperkt tot bedrijfsmatige afnemers in de tariefcategorieën MS en Trafo MS/LS. Dit zijn klanten die veelal zijn aangesloten op de zogenaamde distributienetten en niet op de (hogere) transportnetten. De distributienetten verschillen naar hun aard van transportnetten (in distributienetten zijn er meer mogelijkheden tot benutting van efficiency) en tevens zijn er o.a. qua belastinggraad andere typen klanten aangesloten op de distributienetten. De toepassing op deze netvlakken is hoog genoeg in het net om te beschikken over stuursignalen en laag genoeg om voldoende potentiële deelnemers te bereiken om ervaring op te kunnen doen met de instrumenten. 
Daarbij geldt dat: 

Juist de afnemers in deze categorieën (kunnen) beschikken over flexibele installaties in de vorm van bijvoorbeeld WKK's, assimilatiebelichting en/of Power tot Heat. Afnemers op de lagere transportcategorie LS beschikken hier in mindere mate over; Er zijn bij Wl in de transportcategorie TS/MS slechts een zeer beperkt aantal aangeslotenen ingedeeld: een aansluiting voor een waterzuivering, een voeding voor de stad Maassluis, een grote producent (teruglevering) en een enkele afnemer. De behoefte aan flexibiliteit zoals geboden door het model is naar verwachting in deze categorie zeer beperkt. 
Overigens is het voor Wl in beginsel geen probleem (zie ook onderdeel “bijdrage aan tarievengebouw voor de toekomst”) de ontheffing uit te breiden tot: LS>80 Ampère t/m TS/MS. Hierbij geldt echter wel dat de nu voorliggende afbakening naar verwachting tot de meest efficiënte invoering zal leiden. 
Juist door toepassing van het model in de praktijk kan er ervaring (leereffecten) worden opgedaan met deze afbakening. Dit om antwoord te bieden op de vraag: “Leidt deze afbakening tot de hoogste welvaart of is uitbreiding gewenst/mogelijk?” 
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Tariefdragers 
Voor wat betreft de tariefdragers is ervoor gekozen om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de bestaande tariefdragers. Aan de deelnemers wordt in rekening gebracht: 

Periodieke aansluitvergoeding; Vaste vergoeding; 
k Wgecontracteerd; 
kWmaxperrnaand; - kWh. 

De tariefdragers zijn daarmee gelijk aan de tariefdragers van een niet-deelnemer, met dien verstande dat voor een deelnemer geldt: 
overschrijding kWgeContracteerd: wordt alleen bepaald tijdens rode momenten bepaling kWmaxperrnaand: wordt alleen bepaald tijdens rode momenten 

Voor een niet-deelnemer worden deze waarden bepaald tijdens alle momenten. 
Voor wat betreft de berekening van kWmaxperrnaand gelden de normale regels: of te wel het rekenkundig gemiddelde van de 5 minuten waarden in een kwartier. Het tariefsignaal loopt overigens synchroon met deze kwartieren. 
Het tarief per kWh wordt gehandhaafd. De belemmering die klanten ervaren door de tariefstructuur wordt veroorzaakt door kW_contract en kW_maandmax. De tariefdrager kWh vormt geen belemmering. Daarnaast dient het in rekening brengen van kWh voor: 

Het voorkomen van ‘free lunch' (klanten betalen het variabele transporttarief tijdens groene momenten, onder andere voor netverliezen en slijtage van het netwerk); Het genereren van (wat) tariefinkomsten waardoor er een neerwaartse druk ontstaat op de tarieven voor iedere afnemer (ook niet-deelnemers). 
Juist door toepassing van het model in de praktijk kan er ervaring (leereffecten) worden opgedaan met de tariefdragers. Dit om antwoord te bieden op de vraag: “Leidt de keuze van tariefdragers tot de hoogste welvaart of is wijziging gewenst/mogelijk?" 
Te verwachten effecten binnen het gebied van Wl 
Afnemers hebben op het gebied van capaciteit twee soorten behoeften: 

Structurele capaciteit (hoge bedrijfstijd). Dit is de capaciteit die voor de bedrijfsvoering gewoonweg aanwezig moet zijn (bijvoorbeeld intensieve belichting, bedrijfsstroom). Een afnemer kan en wil hiervoor niet afhankelijk van de stand van het tariefsignaal; Incidentele capaciteit (lage bedrijfstijd). Dit is de additionele capaciteit ten opzichte van de structurele capaciteit die niet per se nodig is en/of om van het net af te nemen. Een afnemer kan voor deze capaciteit afhankelijk zijn van het tariefsignaal. Vanwege de relatief hoge kosten voor deze capaciteit worden deze kosten thans vermeden door: 
o Business cases die niet van de grond komen voor investeringen met lage bedrijfstijd (bijvoorbeeld Power to Heat); 
o Elektriciteit te produceren met een WKK op momenten dat er geen warmtebehoefte bestaat (warmtevernietiging); 
o Niet het volledig belichtingspotentieel benutten door te houden aan de structurele capaciteit (concessie aan het gewas). 

Het model SGW biedt mogelijkheden om te voldoen in de behoefte aan incidente capaciteit. Een deelnemer kan deze behoefte inkleden door afname van deze incidentele capaciteit van het net tijdens groene de momenten, de momenten dat er vrije ruimte is in het net. 
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Er is in ieder geval geen vrije ruimte in het net wanneer er een (maandelijkse) piek bij TenneT dreigt te 
worden gezet. Hierdoor nemen de inkoopkosten bij TenneT niet toe door het beschikking stellen van 
vrije ruimte. Daarnaast hoeft Wl niet te investeren in de netten om vrije ruimte te kunnen bieden. Wanneer er geen vrije ruimte is in het net dan wordt dit opgelost door het tariefsignaal. Als gevolg 
hiervan nemen de kosten niet toe voor de gehele populatie. 
Doordat er naar verwachting ten opzichte van de huidige situatie meer elektriciteit zal worden 
afgenomen uit het net (ontsluiting vrije ruimte) zullen er inkomsten worden gegenereerd door de 
tariefdrager kWh Dit dient voor een gedeelte ter dekking van de netverliezen en slijtage van het net 
als gevolg van deze afname. Het resterende gedeelte zal de gemeenschap ten gunste komen. Dit kan 
mogelijk effect krijgen door lagere tarieven te hanteren dan de maximaal vastgestelde tarieven door 
ACM. 
Downside en upside 
Als eerste ‘downside’ kan in vergelijking met het huidige systeem een klant worden verondersteld die per ongeluk een piek zet op het net (bijvoorbeeld storing WKK en de belichting blijft aan waardoor er 
een piek wordt gezet op het net). In het huidige systeem wordt deze piek per definitie gezien als 
overschrijding. In het systeem van SGW zou deze piek toevallig kunnen vallen op een groen moment waardoor deze piek alsdan niet aangemerkt zou worden als een overschrijding. Bij zo’n 
veronderstelde situatie geldt dat met SGW minder inkomsten wordt gegeneerd voor Wl. 
Dit zou zijn tijdens een groen moment: of te wel er is bijvoorbeeld geen sprake van een inkooppiek bij TenneT, er is vrije ruimte in het net. In het huidige systeem, waarbij geen rekening wordt gehouden 
met vrije ruimte, betaalt een afnemer in zo’n situatie 100% de gezette piek waarbij inbegrepen de inkoopkosten bij TenneT (die er op dat moment feitelijk niet zijn). Hierdoor profiteren de andere 
afnemers oneigenlijk van zo'n incident. SGW biedt hier een betere oplossing voor. 
Als tweede ‘downside’ kan in vergelijking met het huidige systeem een klant worden verondersteld die minder zal contracteren dan thans het geval. Ten eerste wordt hierbij opgemerkt: het is de 
verwachting dat er maar weinig klanten zijn die de capaciteit die ze thans contracteren, zullen verlagen. Dit is namelijk de capaciteit die ze simpelweg structureel nodig hebben voor de 
bedrijfsvoering. De flexibele capaciteit wordt meer verwacht te worden benut voor toepassingen die 
additioneel zijn ten opzichte van de huidige capaciteit (bijvoorbeeld ontstaan Power to Heat en 
efficiëntere inzet door WKK’s). Ten tweede wordt hierbij opgemerkt dat als een klant die mogelijkheid 
heeft tot minder contracteren ten opzichte van de huidige situatie: de capaciteit die hij klaarblijkelijk 
flexibel kan benutten wordt in het huidige systeem afgenomen op momenten dat er vrije ruimte is in 
het net en er bijvoorbeeld geen sprake is een (driegende) inkooppiek bij TenneT (vergelijkbaar met 
voorgaand punt.) Feitelijk profiteren de andere afnemers in het huidige system oneigenlijk van het contracteren van incidentele capaciteit als structurele capaciteit door deze klant. Ook hier biedt SGW 
een betere oplossing voor. 
Als derde “downside’ kan in vergelijking met het huidige systeem worden verondersteld dat de 
hoeveelheid kWmaxpermaand (en zelfs kWgecontracteerd) kan dalen, zelfs zonder gedragsverandering van een klant. Dit omdat er pieken gezet kunnen worden op ‘toevallig’ groene momenten (en daarmee een 
besparing opleveren voor de klant zonder inspanning). Dit effect heeft Wl geanalyseerd door de 
verbruiksdata van 22 willekeurige maar wel grote klanten voor een geheel jaar met een SGW- tariefsignaal te vergelijken. Het mogelijke nadelige effect van deze downside wordt maximaal op 
2,35% geschat. 
Als gevolg van de toenemende afname uit het net (kWh) is echter de verwachte totale upside hoger 
dan de verwachte totale downside. 
Juist door toepassing van het model in de praktijk kan er ervaring (leereffecten) worden opgedaan met de effecten in de praktijk. Dit om antwoord te beiden op de vragen: “Hoe ontwikkelt zich de ‘downside’ en de ‘upside’ in de praktijk?" en “In hoeverre leidt het model tot gedragingen van klanten en/of is bijsturing noodzakelijk?” en “In hoeverre treedt het effect op dat deelnemers minder contracteren en in hoeverre is dit weer bijgesteld na 1 jaar”  
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Te verwachten effecten op de bestaande regulering 
Omdat er gebruik wordt gemaakt van bestaande tariefdragers hoeft er geen aanpassing plaats te 
vinden in het bestaande reguleringsmodel (x-factor model e.d.) Daarnaast staan de rekenvolumina 
vast tot en met 2021. Omdat er geen aanpassingen aan het model noodzakelijk zijn, is een 
nacalculatie niet nodig. 
De deelnemers aan het model zullen naar verwachting iets meer kWh volumina genereren dan thans 
het geval. Hierdoor wordt de bedrijfstijd afname (kWh/ kWgecortracteerd )van de netvlakken MS en MS/LS 
in totaliteit iets hoger bij Wl. 
Huidige bedrijfstijd MS en MS/LS op basis van gegevens rekenvolumina 2017-2021: 

- Wl: 2.336 uur 
Sector: 2.579 uur 

Hieruit blijkt dat de bedrijfstijd bij Wl (2.336 uur) lager is dan de gemiddelde bedrijfstijd van de sector 
(2.579 uur). In een extreme situatie waarbij de deelnemers van SGW zorgen voor een totale groei van 
het volumina kWh voor het gehele segment (MS en MS/LS) van 10% ontstaat de volgende situatie 
voor de bedrijfstijd: 

- Wl: 2.586 uur Sector: 2.586 uur 
Zelfs in deze (extreme) situatie ontstaat er geen hogere bedrijfstijd voor Wl dan het gemiddelde van 
de sector. 
Mocht de groei van het volume kWh als gevolg van toepassing van het model zo hoog worden dat het 
rekenvolume niet meer representatief zou zijn, dan zou men voor het reguleringsmodel voor de 
volgende reguleringsperiode ervoor kunnen kiezen (althans zolang de mogelijkheden van dit model 
nog niet middels een wijziging van de Tarievencode voor alle netbeheerders open staan) om de 
getransporteerde kWh's tijdens groene momenten voor de afname boven de contractwaarde niet of in 
mindere mate mee te tellen voor het rekenvolume voor de volgende periode. De door ACM alsdan benodigde gegevens voor het berekenen van de samengestelde output zullen/kunnen door Wl 
worden verstrekt. 
Het vergroten van het aandeel in de maatstaf door toepassing van het model is nadrukkelijk geen doel van Wl (in ieder geval totdat er een level playing field is, i e. de Tarievencode voor alle netbeheerders 
is gewijzigd). Wl onderschrijft het uitgangspunt dat de andere netbeheerders via de maatstafregulering geen (significant) nadeel mogen ondervinden van een ontheffing. De tijdens groene periodes niet door 
Wl in rekening gebrachte volumes met betrekking tot de tariefdragers kWgecontracteerd en 
kWmaxpermaand zullen daarom buiten de maatstafregulering worden gehouden. 
Juist door toepassing van het model in de praktijk kan er ervaring (leereffecten) worden opgedaan met de effecten in de praktijk. Dit om antwoord te bieden op de vraag: ‘ Is de aanname juist dat er geen of nauwelijks effecten zijn voor de bestaande regulering?” 

Te verwachten effecten voor netgebieden met een minder homogene groep 
aangeslotenen dan in Westland 
Het Westland bestaat niet louter uit glastuinbouw. Er zijn ook andere soorten afnemers zoals 
bijvoorbeeld koelhuizen en industrie. Ook de niet-tuinbouwondernemers worden van harte uitgenodigd 
deel te nemen aan het model ook juist om te leren van de verschillende vormen van flexibiliteit die de soorten klanten te bieden hebben en vragen. 
Juist door toepassing van het model in de praktijk kan er ervaring (leereffecten) worden opgedaan met de effecten in de praktijk. Dit om antwoord te beiden vraag: “In hoeverre wordt het model versterkt (of verzwakt) door een mix van verschillende soorten afnemers?” 
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Bijdrage aan het tarievengebouw van de toekomst 
Het ligt in de lijn der verwachting dat het tarievengebouw van de toekomst: 

beter zal aansluiten op behoeften van afnemers; beter zal aansluiten op ontsluiting flexibiliteit bij afnemers / aggregators; beter rekening zal houden met mogelijke congestie bijvoorbeeld als gevolg van wind en zon. 
Tegelijkertijd is er op dit moment heel weinig bekend omtrent gedragsverandering bij klanten als 
gevolg van een flexibelere producten. Zo weten we bijvoorbeeld niet de elasticiteit van de vraag en de 
productie. Bij welke kantelpunten zijn klanten bereid hun gedrag aan te passen? Wat is de reactietijd 
van belichting aan of uit en voor welke vermogens? Wat is de reactietijd van een WKK? 
Juist inzicht in deze mogelijke veranderingen is essentieel alvorens een netbeheerder eventueel kan overgaan tot minder investeren in de netten in combinatie met systemen voor demand response 
management en/of time of use tarifering). Door het in praktijk toepassen van het model SGW kunnen 
deze eerste ervaringen worden opgedaan, welke mogelijk de bouwstenen zullen vormen voor het tarievengebouw van de toekomst. 

kW versus kWh 
Het model SGW maakt gebruik van de bestaande tariefdrager kWh. Hiermee is een werkend model 
mogelijk waarmee leereffecten omtrent prijselasticiteit kunnen worden opgedaan. 
Het is de vraag hoe de tariefdragers voor het transport zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Een netwerk wordt aangelegd op capaciteit. Het huidige model gaat daarbij uit van een (maximum) 
capaciteit die op enig moment in een jaar wordt benut door een afnemer. Hierbij is niet relevant op 
welk moment de capaciteit wordt benut. In de toekomst - waarbij juist wel de momenten relevant worden - kan dit anders worden, bijvoorbeeld als gevolg van meer zon en wind in de netten. In een 
model waarbij momenten wel relevant worden (time-of-use) worden de capaciteitsperioden waarover gemeten wordt korter, bijvoorbeeld een maand, week, dag, uur of zelfs een kwartier. Daarmee wordt 
de relevantie van een kWh-achtige component wellicht weer juist weer hoger. Een kWh is immers de 
capaciteit die een afnemer tijdens een uur benut. Kortom, het is niet zo dat het model gebruik maakt 
van een tariefdrager die per definitie zal verdwijnen (vanwege de nadruk op capaciteit). 
In het geval de tariefdrager kWh toch zou verdwijnen tijdens het operationeel zijn van het model dan 
hoeft dit overigens niet een beëindiging van het model te betekenen. Stel de resterende tariefdragers zijn kWgecontracteerd en kWmaxpermaand. Een vergelijkbare stimulering om efficiënt van het net gebruik te 
maken zou dan bereikt kunnen worden door bijvoorbeeld het verschil tussen de hoogste 
kWmaxpermaand tijdens rode momenten en de hoogste kWmaxpermaand tijdens groene momenten met een gereduceerd tarief (X% van tarief kWmaxpermaand) te verrekenen. Dit zou overigens ook 
opschaling van het model naar afnemers op de netvlakken TS/MS en hoger mogelijk maken. Voor de 
lagere deelmarkt ten opzichte van MS en MS/LS, namelijk de deelmarkt LS, zou een aanpassing niet 
noodzakelijk zijn. Bij die deelmarkt is namelijk thans ook een kWh tarief actief. 
Juist door toepassing van het model in de praktijk kan er ervaring (leereffecten) worden opgedaan met de effecten in de praktijk. Dit om antwoord te beiden op de vragen: ‘Waf is de prijselasticiteit van flexibiliteit bij de klantengroepen?” en “Kan het benutten van flexibiliteit tot minder investeren leiden en komt de betrouwbaarheid hierdoor niet in gevaar?” en “Wat zijn relevante tariefdragers voor het tarievengebouw van de toekomst" 

Exit strategie 
In het geval dat de aannames in de praktijk niet juist blijken te zijn en Wl bijvoorbeeld wordt 
geconfronteerd met een daling van de omzet als gevolg van toepassing van het model, dan behoudt 
Wl zich het recht voor de toepassing van het model te staken. 
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Ondersteuning 
Deze aanvraag wordt zoals aangegeven ondersteund door diverse belanghebbenden, en daarnaast door enkele klanten die reeds hun belangstelling kenbaar hebben gemaakt. 
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