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Betreft: Reactie verzoek om aanvullende informatie (ACM/18/030734) Ons kenmerk: Smart Grid Westland Uw kenmerk: ACM/UIT/498052 

Geachte heer Koel, 
Hieronder gaat de reactie van Westland Infra Netbeheer B.V. ('Westland') op de door u bij brief van 2 augustus 2018 (kenmerk ACM/UIT/498052) gestelde vragen. Bovendien gaan hierbij ter informatie en nadere onderbouwing de volgende documenten: (i) de concept-voorwaarden voor deelname aan Smart Grid Westland (de 'SGW-voorwaarden'), en (ii) het concept-addendum op de aansluit- en transportovereenkomst dat van toepassing zal zijn voor deelnemers aan Smart Grid Westland (het ‘ATO- 
Addendum'). In deze documenten wordt het voorgestelde mechanisme van Smart Grid Westland CSGW') nader toegelicht en uitgewerkt, waarmee veel van de door u gestelde vragen reeds worden beantwoord. In de onderstaande reactie wordt dan ook waar relevant verwezen naar de bijgevoegde documenten. 

Vraag 1 ACM: De gunning verloopt volgens de aanvraag ‘at random'. Kunt u nader toelichten hoe dit werkt? 
Reactie Westland: De selectie van de deelnemers verloopt random via loting, zoals ook beschreven in de bijgevoegde SGW-voorwaarden. De loting zal worden uitgevoerd onder toezicht van een onafhankelijke notaris. 
Vraag 2 ACM: Westland geeft aan het recht voor te behouden om het aantal deelnemers gefaseerd op te bouwen. Kunt u nader toelichten hoe de procedure van gefaseerde opbouw werkt, hoe de deelnemers voor zover relevant worden geselecteerd en hoe transparantie en non-discriminatie hierbij worden gewaarborgd? 
Reactie Westland: Zie de bijgevoegde SGW-voorwaarden. 
Vraag 3 ACM: Uit de aanvraag blijkt dat het stoplicht op rood, groen en oranje kan staan. Kunt u het rode en groene stoplicht definiëren? 
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hvglaw.nl. 
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Amsterdam, 10 augustus 2018

Betreft: Reactie verzoek om aanvullende informatie (ACM/18/O30734)
Ons kenmerk: Smart Grid WestlandUw kenmerk: ACM/UIT/498052

Geachte heer Koel,
Hieronder gaat de reactie van Westland Infra Netbeheer B.V. ('Westland’) op de door u bij brief van 2
augustus 2018 (kenmerk ACM/UIT/498052) qestelde vragen. Bovendien gaan hierbij ter informatie en
nadere onderbouwinq de volgende documenten: (i) de concept-voorwaarden voor deelname aan Smart
Grid Westland (de ‘SGW-voorwaarden'), en (ii) het concept-addendum op de aansluit- en
tranSportovereenkomst dat van toepassing zal zijn voor deelnemers aan Smart Grid Westland (het 'ATO-
Addendum’). In deze documenten wordt het voorgestelde mechanisme van Smart Grid Westland ('SGW')
nader toegelicht en uitqewerkt, waarmee veel van de door u gestelde vragen reeds worden beantwoord.
In de onderstaande reactie wordt dan ook waar relevant verwezen naar de bijgevoegde documenten.

Vraag 1ACM: De gunning verloopt volgens de aanvraag ’at random’. Kunt u nader toe/ichten hoe dit werkt?
Reactie Westland:De selectie van de deelnemers verloopt random via Ioting, zoals ook beschreven in de bijgevoegde
SGW-voorwaarden. De loting zal worden uitgevoerd onder toezicht van een onafhankelijke notaris.
Vraag 2
ACM: Westland geeft aan het recht voor te behouden om het aantal deelnemers gefaseerd op te
bouwen. Kunt u nader toe/ichten hoe de procedure van gefaseerde opbouw werkt, hoe de
deelnemers voor zover relevant worden geselecteerd en hoe transparantie en non-discriminatie
hierbij worden gewaarborgd?
Reactie Westland:
Zie de bijgevoegde SGW-voorwaarden.
Vraag 3ACM: Uit de aanvraag blijkt dat het stoplicht op rood, groen en oranje kan staan. Kunt u het rodeen groene stoplicht definiéren?
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Reactie Westland: Zie het bijgevoegde ATO-Addendum. 
Vraag 4 ACM: Kunt u nader toelichten wat het oranje stoplicht inhoudt? a. Kunt u een definitie geven van het oranje stoplicht en deze aanvullen met een beschrijving van de technische werking ervan? b. Wanneer kan de deelnemende afnemer ervan uitgaan dat de overschrijding van het gecontracteerde transportvermogen bij een oranje stoplicht is toegestaan en hoe wordt hij hiervan op de hoogte gebracht? 
Reactie Westland: Zie het bijgevoegde ATO-Addendum. 
Vraag 5 ACM: U geeft aan dat Westland een ontheffing aanvraagt van artikel 3.7.9, onderdeel b en 3.7.10, onderdeel c van de Tarievencode als dat nodig is. Kunt u toelichten waarom een ontheffing van deze bepalingen volgens Westland nodig zou kunnen zijn? 
Reactie Westland: Het gaat om de 'kWmax per maand’ als bedoeld in artikel 3.7.9, onderdeel b en 3.7.10, onderdeel b van de Tarievencode. In het kader van Smart Grid Westland wenst Westland de mogelijkheid te hebben om af te wijken van de praktijk om voor de 'kWmax per maand’ uit te gaan van de piek in een maand. Meer specifiek is de intentie dat deelnemers aan Smart Grid Westland, op momenten dat het net voldoende flexibele transportcapaciteit beschikbaar (vrije ruimte) heeft, hun gecontracteerde transportvermogen mogen overschrijden zonder bijstelling (verhoging) van het gecontracteerde transportvermogen en de 'kWmax per maand’, terwijl op die momenten dan alleen transporttarief voor kWh van toepassing is (zie ook het bijgevoegde ATO-Addendum). Voorzover uit artikel 3.7.9, onderdeel b en 3.7.10, onderdeel b van de Tarievencode (of enige andere code-bepaling) zou volgen dat dit niet mogelijk is, verzoekt Westland ontheffing daarvan. 
Vraag 6 ACM: U geeft aan dat Westland een ontheffing aanvraagt van de praktijk om voor de ‘kWmax per maand' uit te gaan van de piek in een maand. De ACM is enkel bevoegd om een ontheffing te verlenen van de tariefstructuren en voorwaarden. Met andere woorden, van de codes. Als u van mening bent dat de eerder genoemde praktijk uit een codebepaling volgt, vernemen wij graag welke bepaling dat is. Als u van mening bent dat dit niet het geval is, dan vernemen wij dat eveneens graag. Als de praktijk een uitvloeisel van de uitvoering van de wettelijke taken is, wijzen wij u erop dat de ACM hiervan geen ontheffing kan verlenen en dat Westland deze praktijk non- discriminatoir moet volgen. 
ReactLe Westland: De Tarievencode (artikel 3.7.9, onderdeel b en 3.7.10, onderdeel b j° artikel 3.7.9, onderdeel b) bepaalt ter dekking van welke kosten de 'kWmax per maand' is bedoeld. De Begrippencode elektriciteit (artikel 1.1) bepaalt dat 'kWmax' is de werkelijk voorgekomen maximale belasting van het net door een aangeslotene op een netaansluiting, die bij een meetperiode van 15 minuten of minder wordt bepaald op basis van de waarde per klokkwartier en die bij een andere meetperiode wordt bepaald op basis van de hoogste waarde per meetperiode. Het is de intentie dat deelnemers aan Smart Grid Westland, op momenten dat het net voldoende flexibele transportcapaciteit beschikbaar (vrije ruimte) heeft, hun gecontracteerde transportvermogen mogen overschrijden 
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Reactie Westland:
Zie het bijgevoegde ATO-Addendum.
Vraag 4ACM: Kunt u nader toe/ichten wat het oranje stoplicht inhoudt?
a. Kunt u een definitie geven van het oranje stoplicht en deze aanvu/len met een beschrijving van
de technische werking ervan?b. Wanneer kan de deelnemende afnemer ervan uitgaan dat de overschrijding van het
gecontracteerde transportvermogen bij een oranje stoplicht is toegestaan en hoe wordt hij hiervan
op de hoogte gebracht?
Reactie Westland:Zie het bijgevoegde ATO-Addendum.
Vraag 5ACM: U geeft aan dat Westland een ontheffing aanvraagt van artikel 3.7.9, onderdeel b en 3.7.10,
onderdeel c van de Tarievencode als dat nodig is. Kunt u toe/ichten waarom een ontheffing van
deze bepalingen vo/gens Westland nodig zou kunnen zijn?
Reactie Westland:Het gaat om de ‘kax per maand' als bedoeld in artikel 3.7.9, onderdeel b en 3.7.10. onderdeel
b van de Tarievencode. In het kader van Smart Grid Westland wenst Westland de mogelijkheid te
hebben om af te wijken van de praktijk om voor de ‘kax per maand’ uit te gaan van de piek in
een maand. Meer specifiek is de intentie dat deelnemers aan Smart Grid Westland, op momenten
dat het net voldoende flexibele transportcapaciteit beschikbaar (vrije ruimte) heeft, hun
gecontracteerde transportvermogen mogen overschrijden zonder bijstelling (verhoging) van het
gecontracteerde transportvermogen en de ‘kax per maand', terwijl op die momenten dan
alleen transporttarief voor kWh van toepassing is (zie ook het bijgevoegde ATO-Addendum).
Voorzover uit artikel 3.7.9, onderdeel b en 3.7.10, onderdeel b van de Tarievencode (of enige
andere code-bepaling) zou volgen dat dit niet mogelijk is, verzoekt Westland ontheffing daarvan.
Vraag 6ACM: U geeft aan dat Westland een ontheffing aanvraagt van de praktijk om voor de 'k Wmax per
maand' uit te gaan van de piek in een maand. De ACM is enkel bevoegd om een ontheffing te
verlenen van de tariefstructuren en voorwaarden. Met andere woorden, van de codes. Als u van
mening bent dat de eerder genoemde praktijk uit een codebepaling volgt, vernemen wij graag
welke bepaling dat is. Als u van mening bent dat dit niet het geval is, dan vernemen wij dat
eveneens graag. A/s de praktijk een uitvloeise/ van de uitvoering van de wettelijke taken is, wijzen
wij u erop dat de ACM hiervan geen ontheffing kan verlenen en dat Westland deze praktijk non-
discriminatoir moet volgen.
Reactie Westland:
De Tarievencode (artikel 3.7.9. onderdeel b en 3.7.10, onderdeel b j° artikel 3.7.9. onderdeel b)
bepaalt ter dekking van welke kosten de 'kax per maand' is bedoeld. De Begrippencodeelektriciteit (artikel 1.1) bepaalt dat 'kax' is de werkelijk voorgekomen maximale belasting van
het net door een aangeslotene op een netaansluiting, die bij een meetperiode van 15 minuten of
minder wordt bepaald op basis van de waarde per klokkwartier en die bij een andere meetperiode
wordt bepaald op basis van de hoogste waarde per meetperiode. Het is de intentie dat deelnemers
aan Smart Grid Westland, op momenten dat het net voldoende flexibele transportcapaciteitbeschikbaar (vrije ruimte) heeft, hun gecontracteerde transportvermogen mogen overschrijden
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zonder bijstelling (verhoging) van het gecontracteerde transportvermogen en de ‘kWmax per maand', terwijl op die momenten dan alleen transporttarief voor kWh van toepassing is (zie ook het bijgevoegde ATO-Addendum). Voorzover uit de genoemde code-bepalingen (of enige andere code-bepaling) zou volgen dat dit niet mogelijk is, verzoekt Westland ontheffing daarvan. 
Vraag 7 ACM: De ACM overweegt een ontheffing van artikel 3.7.11, onderdeel b van Tarievencode elektriciteit te verlenen. Als de ACM hier uiteindelijk toe overgaat, dan zal de ACM hier voorschriften en beperkingen aan verbinden, onder meer om te zorgen dat de ontheffing niet verder gaat dan nodig is. De ACM zou de volgende voorschriften en beperkingen willen verbinden aan een eventueel ontheffing. 
Voorschriften a. Westland geeft op grond van de ontheffing invulling aan het SGW model zoals zij heeft omschreven in de aanvraag. b. De looptijd van de ontheffing loopt met ingang van de ontheffing tot en met uiterlijk drie volledige boekjaren daarop. Concreet is dit uiterlijk tot 31 december 2021. c. De ontheffing loopt totdat geconcludeerd wordt door de ACM dat het SGM model niet bijdraagt aan de door Westland geschetste doelen. Hiertoe rapporteert Westland de bevindingen aan de ACM, uiterlijk twee maanden na afloop van elk kalenderjaar. d. Westland rapporteert de bevindingen eveneens aan de deelnemers van het GEN. Op deze manier worden de lessen uit het experiment binnen de sector gedeeld. e. Westland zorgt dat een eventueel benodigde wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden die nodig is om het SGW (of een vergelijkbaar) model effectief te kunnen toepassen, uiterlijk per 1 januari 2022 in werking kan treden. f. Westland geeft invulling aan de toezegging dat eventuele gederfde inkomsten voor eigen rekening komen en eventuele additionele inkomsten ten goede te laten komen aan haar afnemers. 
Beperkingen g. De ontheffing geldt uitsluitend voor de afnemers van Westland binnen de categorieën MS en Trafo MS/LS die instemmen met deelname aan het model. h. De ontheffing geldt uitsluitend op de momenten dat het stoplicht op groen en oranje staat. 
Wij vernemen graag van u of deze voorschriften en beperkingen bij de ontheffing haalbaar zouden zijn. Als dit niet het geval is, dan horen wij graag wat voor Westland niet mogelijk is en of u een tegenvoorstel kunt doen. De ACM zal dan beoordelen of een ontheffing met inachtneming van uw reactie kan worden verleend. 
Reactie Westland: Ten aanzien van het voorgestelde voorschrift sub (b) wordt opgemerkt dat als ultimo 2021 de benodigde wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden die nodig is om het SGW (of een vergelijkbaar) model effectief te kunnen toepassen aanstaande is, maar onverhoopt niet tijdig per 1 januari 2022 in werking kan treden, Westland ervan uitgaat dat de ontheffing dan in redelijkheid kan worden verlengd tot het moment van inwerkingtreding. 
Ten aanzien van het voorgestelde voorschrift sub (e) wordt opgemerkt dat dit is geformuleerd als een resultaatsverbintenis, terwijl Westland zich uiteraard zal inspannen om de benodigde code- wijziging te realiseren, maar dit niet (zelfstandig) in de hand heeft omdat zij daarbij uiteraard ook afhankelijk is van andere partijen. Daarom wordt voorgesteld het voorschrift sub (e) als volgt te herformuleren: 
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zonder bijstellinq (verhoging) van het gecontracteerde transportvermogen en de 'kax per
maand', terwijl op die momenten dan alleen transporttarief voor kWh van toepassing is (zie ookhet bijgevoegde ATO-Addendum). Voorzover uit de genoemde code-bepalingen (of enige anderecode-bepaling) zou volgen dat dit niet mogelijk is, verzoekt Westland ontheffing daarvan.
Vraag 7ACM: De ACM overweegt een ontheffing van artikel 3.7.1 1, onderdeel D van Tarievencode
elektriciteit te verlenen. Als de ACM hier uiteindelijk toe overgaat, dan zal de ACM hiervoorschriften en beperkingen aan verbinden, onder meer om te zorgen dat de ontheffing nietverder gaat dan nodig is. De ACM zou de volgende voorschriften en beperkingen willen verbinden
aan een eventueel ontheffing.
Voorschriften
a. West/and geeft op grond van de ontheffing invulling aan het SGW model zoals zij heeftomschreven in de aanvraag.D. De looptijd van de ontheffing loopt met ingang van de ontheffing tot en met uiterlijk drievolledige boekjaren daarop. Concreet is dit uiter/ijk tot 31 december 2021.c. De ontheffing Ioopt totdat geconcludeerd wordt door de ACM dat het SGM model niet bijdraagtaan de door Westland geschetste doe/en. Hiertoe rapporteert Westland de bevindingen aan deACM, uiterlijk twee maanden na afloop van elk kalenderjaar.d. Westland rapporteert de bevindingen eveneens aan de deelnemers van het GEN. Op deze manierworden de lessen uit het experiment binnen de sector gedeeld.e. Westland zorgt dat een eventueel benodigde wijziging van de tariefstructuren en voorwaardendie nodig is om het SGW (of een vergelijkbaar) model effectief te kunnen toepassen, uiterlijk per 1januari 2022 in werking kan treden.
f. Westland geeft invulling aan de toezegging dat eventuele gederfde inkomsten voor eigenrekening komen en eventuele additionele inkomsten ten goede te Iaten komen aan haar afnemers.
Beperkinqen9. De ontheffing geldt uitsluitend voor de afnemers van Westland binnen de categorieén MS enTrafo MS/LS die instemmen met deelname aan het model.h. De ontheffing geldt uitsluitend op de momenten dat het stop/icht op groen en oranje staat.
Wij vernemen graag van u of deze voorschriften en beperkingen bij de ontheffing haalbaar zoudenzijn. A/s dit niet het geval is, dan horen wij graag wat voor West/and niet mogelijk is en of u eentegenvoorstel kunt doen. De ACM zal dan beoordelen of een ontheffing met inachtneming van uwreactie kan worden verleend.
Reactie Westland:Ten aanzien van het voorgestelde voorschrift sub (b) wordt opgemerkt dat als ultimo 2021 debenodigde wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden die nodig is om het SGW (of eenvergelijkbaar) model effectiet te kunnen toepassen aanstaande is, maar onverhoopt niet tijdig per1 januari 2022 in werking kan treden, Westland ervan uitgaat dat de ontheffing dan in redelijkheidkan worden veriengd tot het moment van inwerkingtreding.
Ten aanzien van het voorgestelde voorschrift sub (e) wordt opgemerkt dat dit is geformuleerd als
een resultaatsverbintenis, terwijl Westland zich uiteraard zal inspannen om de benodigde code-wijziging te realiseren, maar dit niet (zelfstandig) in de hand heeft omdat zij daarbij uiteraard ook
afhankelijk is van andere partijen. Daarom wordt voorgesteld het voorschrift sub (e) als volgt te
hertormuleren:
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"Westland spant zich ervoor in om te bewerkstelligen dat een eventueel benodigde wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden die nodig is om het SGW (of een vergelijkbaar) model effectief te kunnen toepassen, uiterlijk per 1 januari 2022 in werking kan treden." 
Ten aanzien van het voorgestelde voorschrift sub (f) wordt opgemerkt dat Westland graag te zijner tijd met de ACM in gesprek treedt over de nadere invulling hiervan. 
Vraag 8 ACM: De ACM gaat het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage leggen. Dat betekent dat de ACM deze op haar website (www.acm.nl) publiceert. Natuurlijk houden we hierbij rekening met vertrouwelijke informatie. Wij horen dan ook graag of de aanvraag en andere stukken die u heeft aangeleverd of ter onderbouwing van de antwoorden op bovenstaande vragen nog gaat aanleveren, volgens Westland vertrouwelijke informatie bevatten. 
Reactie Westland: De stukken bevatten geen vertrouwelijke informatie. 
Vraag 9 ACM: Er geldt een termijn van tien werkdagen voor Westland om een voorlopige voorziening in te dienen vanaf het moment dat de ACM het ontwerpbesluit naar Westland heeft toegestuurd. Pas nadat deze termijn is verstreken kan de ACM overgaan tot publicatie op haar website. De ACM kan eerder overgaan tot publicatie met instemming van Westland. Graag vernemen wij het van u indien u afziet van (een deel) van deze termijn en ermee instemt dat wij het ontwerpbesluit sneller publiceren. 
Reactie Westland: Westland ziet af van de termijn van tien werkdagen en stemt ermee in dat het ontwerpbesluit sneller wordt gepubliceerd. 

Mocht u nog nadere vragen hebben of aanvullende informatie behoeven, aarzelt u dan niet contact met mij op te nemen. 

Met vriendelijke groet, HVG Law LLP 

Sander Simonetti Advocaat 

Bijlagen: Addendum op aansluit- en transportovereenkomst in verband met beschikbaarstelling en gebruik van flexibel transportvermogen (Smart Grid Westland); Voorwaarden voor deelname Smart Grid Westland. 
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“Westland spant zich ervoor in om te bewerksteliigen dat een eventueel benodigde wijziging vande tariefstructuren en voorwaarden die nodig is om het SGW (of een vergelijkbaar) model effectiefte kunnen toepassen, uiterlijk per 1 januari 2022 in werking kan treden."
Ten aanzien van het voorgestelde voorschrift sub (f) wordt opgemerkt dat Westland graag te zijnertijd met de ACM in gesprek treedt over de nadere invulling hiervan.
Vraag 8ACM: De ACM gaat het ontwerpbesiuit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzageIeggen. Dat betekent dat de ACM deze op haar website (www.acm.ni) publiceert. Natuurlijk houdenwe hierbij rekening met vertrouwelijke informatie. Wij horen dan ook graag of de aanvraag enandere stukken die u heeft aangeleverd of ter onderbouwing van de antwoorden 0p bovenstaandevragen nog gaat aanleveren, volgens Westland vertrouwelijke informatie bevatten.
Reactie Westland:De stukken bevatten geen vertrouwelijke informatie.
Vraag 9ACM: Er geldt een termijn van tien werkdagen voor Westland om een voor/opige voorziening in tedienen vanaf het moment dat de ACM het ontwerpbesluit naar Westland heeft toegestuurd. Pasnadat deze termijn is verstreken kan de ACM overgaan tot publicatie op haar website. De ACM kaneerder overgaan tot publicatie met instemming van Westland. Graag vernemen wij het van u indienu afziet van (een deel) van deze termijn en ermee instemt dat wij het ontwerpbesiuit sneI/erpub/iceren.
Eadie Westland:Westland ziet af van de termijn van tien werkdagen en stemt ermee in dat het ontwerpbesluitsnelier wordt gepubliceerd.

Mocht u nog nadere vragen hebben of aanvullende informatie behoeven, aarzelt u dan niet contact metmij 0p te nemen.

Met vriendeiijke groet,HVG Law LLP

Sander Simonetti
Advocaat

Bijlagen:- Addendum op aansluit— en transportovereenkomst in verband met beschikbaarstelling engebruik van flexibel transportvermogen (Smart Grid Westland);- Voorwaarden voor deelname Smart Grid Westland.



Addendum op aansluit- en transportovereenkomst in verband met beschikbaarstelling en gebruik van flexibel transportvermogen (Smart Grid Westland) 

De ondergetekenden: 
Westland Infra Netbeheer B.V., statutair gevestigd op de Nieuweweg 1, 2685 AP te Poeldijk vertegenwoordigd door de heer hierna te noemen: Westland Infra 
en 
[naam] gevestigd te   [aansluitadres] [EAN code] hierna te noemen: de deelnemer 

Overwegende dat: 
• De benutting van de netten voor elektriciteit voor Westland Infra meer onvoorspelbaarder wordt en Westland Infra zich voor de vraag gesteld ziet of zij haar netten in de toekomst dient te ontwerpen op een maximaal te verwachten transportbehoefte of dat er efficiëntere mogelijkheden zijn om aan de vraag naar transport te voldoen. 
• Afnemers van Westland Infra mede als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van energietransitie behoefte hebben aan meer flexibiliteit waardoor het aanbod van transportcapaciteit meer aansluit bij hun behoeften. 
• Conform de Tarievencode Elektriciteit die op de aansluit- en transportovereenkomst tussen Westland Infra en de deelnemer van toepassing is, voor afnemers zoals de deelnemer het toepasselijke gecontracteerde transportvermogen onder andere automatisch wordt aangepast aan het gemeten maximum transportvermogen wanneer deze laatste het oorspronkelijk vastgestelde gecontracteerde transportvermogen overschrijdt. 
• Westland Infra in algemene zin ervaring wil opdoen met slimme netoplossingen waarbij lokaal de behoefte aan transport en de beschikbare transportcapaciteit momentaan op elkaar afgestemd worden. 
• Het net van Westland Infra op bepaalde momenten ruimte heeft in de beschikbare transportcapaciteit ("vrije ruimte") die benut zou kunnen worden op een manier die de efficiency van de netten ten gunste zou komen en tegelijkertijd mogelijkheden geeft aan afnemers om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. 
• Westland Infra hiertoe een model heeft ontwikkeld: Smart Grid Westland ("SGW"). 
• Westland Infra een ontheffing heeft verkregen bij de Autoriteit Consument en Markt ("ACM"), besluitnummer XXX (de "Ontheffing"), op grond waarvan afnemers op momenten dat Westland Infra doorgeeft dat er voldoende vrije ruimte is extra transportvermogen mogen gebruiken zonder bijstelling (verhoging) van hun 

i 

Addendum op aansluit— en transportovereenkomst in verband metbeschikbaarstelling en gebruik van flexibel transportvermogen(Smart Grid Westland)

De ondergetekenden:
Westland Infra Netbeheer B.V., statutair gevestigd op de Nieuweweg 1, 2685 AP tePoeldijk vertegenwoordigd door de heerhierna te noemen: Westland Infra
en
[naam] gevestigd te .......................... ,[aansluitadres][EAN code]hierna te noemen: de deelnemer

Overwegende dat:
. De benutting van de netten voor elektriciteit voor Westland Infra meeronvoorspelbaarder wordt en Westland Infra zich voor de vraag gesteld ziet of zij haarnetten in de toekomst dient te ontwerpen op een maximaal te verwachtentransportbehoefte of dat er efficiéntere mogelijkheden zijn om aan de vraag naartransport te voldoen.
. Afnemers van Westland Infra mede als gevolg van ontwikkelingen op het gebied vanenergietransitie behoefte hebben aan meer flexibiliteit waardoor het aanbod vantransportcapaciteit meer aansluit bij hun behoeften.
o Conform de Tarievencode Elektriciteit die op de aansluit- en transportovereenkomsttussen Westland Infra en de deelnemer van toepassing is, voor afnemers zoals dedeelnemer het toepasselijke gecontracteerde transportvermogen onder andere

automatisch wordt aangepast aan het gemeten maximum transportvermogenwanneer deze laatste het oorspronkelijk vastgestelde gecontracteerdetransportvermogen overschrijdt.
. Westland Infra in algemene zin ervaring wil opdoen met slimme netoplossingenwaarbij lokaal de behoefte aan transport en de beschikbare transportcapaciteitmomentaan op elkaar afgestemd worden.
. Het net van Westland Infra op bepaalde momenten ruimte heeft in de beschikbaretransportcapaciteit (“vrije ruimte”) die benut zou kunnen worden op een manier diede efficiency van de netten ten gunste zou komen en tegelijkertijd mogelijkhedengeeft aan afnemers om hun bedrijfsvoering te optimaliseren.
. Westland Infra hiertoe een model heeft ontwikkeld: Smart Grid Westland (“SGW”).
. Westland Infra een ontheffing heeft verkregen bij de Autoriteit Consument en Markt(“ACM”), besluitnummer XXX (de “Ontheffing”), op grond waarvan afnemers opmomenten dat Westland Infra doorgeeft dat er voldoende vrije ruimte is extratransportvermogen mogen gebruiken zonder bijstelling (verhoging) van hun



gecontracteerde transportvermogen terwijl op die momenten alleen transporttarief voor kWh van toepassing is. 
• Westland Infra daartoe met deze deelnemers in afwijking van respectievelijk in aanvulling op de met hen gesloten aansluit- en transportovereenkomst afspraken wil maken. 
• De deelnemer heeft aangegeven deel te willen nemen aan SGW. 
• Westland Infra heeft vastgesteld dat de deelnemer aan de door Westland Infra gestelde voorwaarden voor deelname voldoet. 

Zijn als volgt afwijkend van/aanvullend op de aansluit- en transportovereenkomst overeengekomen: 
Artikel 1 Doel van deze afwijkende/aanvullende afspraken 
1. Deze afspraken hebben tot doel een efficiëntere benutting van de transportnetten door het gebruik van flexibel transportvermogen. 
Artikel 2 Aanpassing gecontracteerd transportvermogen en beschikbaarstelling en gebruik van flexibel transportvermogen 
1. Het conform de aansluit- en transportovereenkomst geldende gecontracteerde transportvermogen wordt gelijkgesteld aan het laatst vastgestelde gecontracteerde transportvermogen voor aanvang van de deelname aan SGW. 
2. Voor aanpassing van het gecontracteerde transportvermogen (zowel naar beneden als naar boven) gelden de regels zoals vastgesteld met de Tarievencode Elektriciteit. 
3. Bovenop het in lid 1 bedoelde vastgestelde gecontracteerde transportvermogen stelt Westland Infra aan de deelnemer flexibel transportvermogen ter beschikking tot het niveau van [totale maximum capaciteit die kan worden afgenomen, vast te stellen door Westland Infra]. Dit additionele transportvermogen is uitsluitend beschikbaar en mag uitsluitend worden gebruikt wanneer de voor de desbetreffende periode toepasselijke status groen is, zoals aan de afnemer gecommuniceerd conform dit artikel. Hierbij geldt: • Indien de toepasselijke status groen is, dan is het toegestaan voor de deelnemer om conform dit Addendum tijdens deze status groen vermogen bij te schakelen boven de waarde voor het gecontracteerde transportvermogen (tot aan het desbetreffende vastgestelde maximum). • Indien de toepasselijke status rood is, dan is het niet toegestaan voor de deelnemer om conform dit Addendum tijdens deze status rood vermogen bij te schakelen ten opzichte van het vermogen dat de deelnemer op dat moment afneemt van het net en voor zover dit vermogen zich boven de waarde voor het gecontracteerde transportvermogen bevindt. 
4. Westland Infra behoudt zicht het recht voor het in lid 3 bedoelde beschikbare flexibel transportvermogen te beperken in het geval de (lokale) situatie en gewijzigde omstandigheden dat vereisen. In dat geval zal Westland Infra de deelnemer minimaal 2 maanden voorafgaand aan een dergelijke wijziging de deelnemer op de hoogte 
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gecontracteerde transportvermogen terwijl op die momenten alleen transporttariefvoor kWh van toepassing is.
Westland Infra daartoe met deze deelnemers in afwijking van respectievelijk inaanvulling op de met hen gesloten aansluit- en transportovereenkomst afspraken wilmaken.
De deelnemer heeft aangegeven deel te willen nemen aan SGW.
Westland Infra heeft vastgesteld dat de deelnemer aan de door Westland Infragestelde voorwaarden voor deelname voldoet.

Zijn als volgt afwijkend van/aanvullend op de aansluit- en
transportovereenkomst overeengekomen:
Artikel 1 Doel van deze afwijkende/aanvullende afspraken
1. Deze afspraken hebben tot doel een efficiéntere benutting van de transportnettendoor het gebruik van flexibel transportvermogen.
Artikel 2 Aanpassing gecontracteerd transportvermogen enbeschikbaarstelling en gebruik van flexibel transportvermogen
1. Het conform de aansluit- en transportovereenkomst geldende gecontracteerdetransportvermogen wordt gelijkgesteld aan het iaatst vastgestelde gecontracteerdetransportvermogen voor aanvang van de deelname aan SGW.

Voor aanpassing van het gecontracteerde transportvermogen (zowel naar benedenals naar boven) gelden de regels zoals vastgesteld met de Tarievencode Elektriciteit.
Bovenop het in lid 1 bedoelde vastgestelde gecontracteerde transportvermogen steltWestland Infra aan de deelnemer flexibel transportvermogen ter beschikking tot het
niveau van . Dit additionele transportvermogen is uitsluitend beschikbaar enmag uitsluitend worden gebruikt wanneer de voor de desbetreffende periodetoepasselijke status groen is, zoals aan de afnemer gecommuniceerd conform ditartikel. Hierbij geidt:. Indien de toepasselijke status groen is, dan is het toegestaan voor de deelnemerom conform dit Addendum tijdens deze status groen vermogen bij te schakelenboven de waarde voor het gecontracteerde transportvermogen (tot aan hetdesbetreffende vastgestelde maximum).. Indien de toepasselijke status rood is, dan is het niet toegestaan voor dedeelnemer om conform dit Addendum tijdens deze status rood vermogen bij teschakelen ten opzichte van het vermogen dat de deelnemer op dat momentafneemt van het net en voor zover dit vermogen zich boven de waarde voor hetgecontracteerde transportvermogen bevindt.
Westland Infra behoudt zicht het recht voor het in lid 3 bedoelde beschikbare flexibeltransportvermogen te beperken in het geval de (lokale) situatie en gewijzigdeomstandigheden dat vereisen. In dat geval zal Westland Infra de deelnemer minimaal2 maanden voorafgaand aan een dergelijke wijziging de deelnemer op de hoogte



brengen van de gewijzigde waarde. 
5. Westland Infra verdeelt de deelnemers over een aantal groepen, waarbij zoveel als mogelijk: (i) de groepen voor wat betreft totale flexibiliteit in kW gelijk zijn, en (ii) de deelnemers in een groep gevarieerd zijn voor wat betreft soort onderneming en de locaties van de deelnemers verspreid zijn in het verzorgingsgebied van Westland Infra. Het aantal groepen zal niet gelijk zijn aan zeven. Westland Infra geeft de deelnemer minimaal 1 week van tevoren het nummer van de groep door waarin hij is ingedeeld. Dit geldt zowel bij aanvang als bij een wijziging van de toebedeling aan een groep. 
6. Westland Infra publiceert jaarlijks op haar website in december een prognose van de vrije ruimte voor het verzorgingsgebied Westland en Midden Delfland voor het volgende jaar. 
7. Westland Infra publiceert maandelijks op haar website in de maand voorafgaand aan de betreffende maand een prognose van de vrije ruimte voor het verzorgingsgebied Westland en Midden Delfland voor de volgende maand. 
8. Westland Infra publiceert wekelijks op haar website in de week voorafgaand aan de betreffende week een prognose van de vrije ruimte voor het verzorgingsgebied Westland en Midden Delfland voor de volgende week. 
9. Westland Infra voorziet de deelnemer dagelijks uiterlijk om 16.00 uur digitaal van een dagprognose in klokkwartierwaarden voor de volgende dag. De dagprognose geeft per klokkwartier de verwachting van de status aan: • groen: indien flexibel transportvermogen (naar verwachting) beschikbaar is; • rood: indien flexibel transportvermogen (naar verwachting) niet beschikbaar is. 

In beginsel is op de dag zelf de toepasselijke status per klokkwartier gelijk aan de verwachte status uit de dagprognose, tenzij anders gecommuniceerd met een tariefsignaal conform dit artikel. 
10. De deelnemer dient in staat te zijn deze digitale berichten (dagprognose en tariefsignaal) en te kunnen ontvangen en te verwerken. Deze automatisering is voor rekening en risico van de deelnemer. 
11. Indien de toepasselijke status afwijkt van de verwachte status uit de dagprognose voorziet Westland Infra (op de dag zelf) de deelnemer digitaal van een (oranje) tariefsignaal. Dit tariefsignaal geeft aan dat de toepasselijke status wijzigt ten opzichte van de dagprognose. Indien de in de dagprognose verwachte status groen was, dan wijzigt deze als gevolg van het tariefsignaal naar rood. En indien de in de dagprognose verwachte status rood was, dan wijzigt deze als gevolg van het tariefsignaal naar groen. 
12. Na het afgeven van het oranje tariefsignaal geldt de gewijzigde status voor onbepaalde tijd. 
13. Het oranje tariefsignaal wordt minimaal 5 minuten en maximaal 15 minuten voorafgaand aan het volgend klokkwartier afgegeven. 
14. Bij een wijziging van groen naar rood is het niet toegestaan voor de deelnemer om tijdens dit oranje tariefsignaal vermogen bij te schakelen ten opzichte van het 
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brengen van de gewijzigde waarde.
Westland Infra verdeelt de deelnemers over een aantal groepen, waarbij zoveel alsmogelijk: (i) de groepen voor wat betreft totale flexibiliteit in kW gelijk zijn, en (ii) dedeelnemers in een groep gevarieerd zijn voor wat betreft soort onderneming en deiocaties van de deelnemers verspreid zijn in het verzorgingsgebied van WestlandInfra. Het aantal groepen zal niet gelijk zijn aan zeven. Westland Infra geeft dedeelnemer minimaal 1 week van tevoren het nummer van de groep door waarin hij isingedeeld. Dit geldt zowel bij aanvang als bij een wijziging van de toebedeling aaneen groep.
Westland Infra publiceert jaarlijks op haar website in december een prognose van devrije ruimte voor het verzorgingsgebied Westland en Midden Delfland voor hetvolgende jaar.
Westland Infra publiceert maandelijks op haar website in de maand voorafgaand aande betreffende maand een prognose van de vrije ruimte voor het verzorgingsgebiedWestland en Midden Delfland voor de volgende maand.
Westland Infra publiceert wekelijks op haar website in de week voorafgaand aan debetreffende week een prognose van de vrije ruimte voor het verzorgingsgebiedWestland en Midden Delfland voor de volgende week.
Westland Infra voorziet de deelnemer dagelijks uiterlijk om 16.00 uur digitaal vaneen dagprognose in klokkwartierwaarden voor de volgende dag. De dagprognosegeeft per klokkwartier de verwachting van de status aan:. groen: indien flexibel transportvermogen (naar verwachting) beschikbaar is;. rood: indien flexibel transportvermogen (naar verwachting) niet beschikbaar is.
In beginsel is op de dag zelf de toepasselijke status per klokkwartier gelijk aan deverwachte status uit de dagprognose, tenzij anders gecommuniceerd met eentariefsignaal conform dit artikel.
De deelnemer dient in staat te zijn deze digitale berichten (dagprognose entariefsignaal) en te kunnen ontvangen en te verwerken. Deze automatisering is voorrekening en risico van de deelnemer.
Indien de toepasselijke status afwijkt van de verwachte status uit de dagprognosevoorziet Westland Infra (op de dag zelf) de deelnemer digitaal van een (oranje)tariefsignaal. Dit tariefsignaal geeft aan dat de toepasselijke status wijzigt tenopzichte van de dagprognose. Indien de in de dagprognose verwachte status groenwas, dan wijzigt deze als gevolg van het tariefsignaal naar rood. En indien de in dedagprognose verwachte status rood was, dan wijzigt deze als gevolg van hettariefsignaal naar groen.
Na het afgeven van het oranje tariefsignaal geldt de gewijzigde status vooronbepaalde tijd.
Het oranje tariefsignaal wordt minimaal 5 minuten en maximaal 15 minutenvoorafgaand aan het volgend klokkwartier afgegeven.
Bij een wijziging van groen naar mod is het niet toegestaan voor de deelnemer omtijdens dit oranje tariefsignaal vermogen bij te schakelen ten opzichte van het



vermogen dat de deelnemer op dat moment afneemt van het net en voor zover dit vermogen zich boven de waarde voor het gecontracteerde transportvermogen bevindt. 
15. Bij een wijziging van rood naar groen is het wel toegestaan voor de deelnemer om tijdens dit oranje tariefsignaal vermogen bij te schakelen (tot aan het desbetreffende overeengekomen maximum). 
16. De door het tariefsignaal bereikte status voor onbepaalde tijd wordt opgeheven indien een tweede oranje tariefsignaal wordt afgegeven door Westland Infra. Met dit signaal wordt bereikt dat vanaf het volgende klokkwartier de toepasselijke status weer conform de dagprognose zal zijn. 
17. Indien de in de dagprognose verwachte status rood was, dan is het niet toegestaan voor de deelnemer om tijdens het tweede oranje tariefsignaal vermogen bij te schakelen ten opzichte van het vermogen dat de deelnemer op dat moment afneemt van het net en voor zover dit vermogen zich boven de waarde voor het gecontracteerde transportvermogen bevindt. 
18. Indien de in de dagprognose verwachte status groen was, dan is het wel toegestaan voor de deelnemer om tijdens het tweede oranje tariefsignaal vermogen bij te schakelen (tot aan het desbetreffende overeengekomen maximum). 
19. Bij bovenstaande houdt Westland Infra rekening met de indeling in de groepen. Groep 1 heeft voor de volgende dag (de dagprognose) en op de dag zelf (het tariefsignaal) de meeste kans op een rood tariefsignaal en/of statuswijziging. Na afloop van de dag verschuift groep 1 naar achteren en heeft voor de volgende dag groep 2 de meeste kans op een rood tariefsignaal en/of statuswijziging. Dit gaat net zolang door tot groep 1 weer op plaats 1 staat, en vervolgens begint de cyclus opnieuw. 
20. Indien de aangeslotene op enig moment om welke reden dan ook niet meer in staat is de digitale tariefsignalen van Westland Infra te ontvangen, wordt de toepasselijke status geacht rood te zijn. 
21. Ingeval van gepland onderhoud of storing wordt er geacht sprake te zijn van status rood. Westland Infra zal de aangeslotene vooraf informeren en zo mogelijk vooraf overleg met de aangeslotene voeren over het moment van gepland onderhoud waardoor de aangeslotene geen gebruik zal kunnen maken van flexibel transportvermogen. In het geval van een storing in de netten waardoor de vrije ruimte in de netten significant daalt zal Westland Infra een statuswijziging sturen door middel van een oranje tariefsignaal overeenkomstig dit artikel. 

Artikel 3 Afrekening flexibel transportvermogen 
1. Indien de deelnemer conform dit Addendum tijdens status groen flexibel transportvermogen afneemt (d.w.z. vermogen bijschakelt tot boven het gecontracteerde transportvermogen), dan vindt geen bijstelling (verhoging) van zijn gecontracteerde transportvermogen plaats en is op die momenten alleen het transporttarief voor kWh van toepassing. 
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vermogen dat de deelnemer op dat moment afneemt van het net en voor zover ditvermogen zich boven de waarde voor het gecontracteerde transportvermogenbevindt.
Bij een wijziging van rood naar groen is het wel toegestaan voor de deelnemer omtijdens dit oranje tariefsignaal vermogen bij te schakelen (tot aan het desbetreffendeovereengekomen maximum).
De door het tariefsignaal bereikte status voor onbepaalde tijd wordt opgeheven indieneen tweede oranje tariefsignaal wordt afgegeven door Westland Infra. Met dit signaalwordt bereikt dat vanaf het volgende klokkwartier de toepasselijke status weerconform de dagprognose zal zijn.
Indien de in de dagprognose verwachte status rood was, dan is het niet toegestaanvoor de deelnemer om tijdens het tweede oranje tariefsignaal vermogen bij teschakelen ten opzichte van het vermogen dat de deelnemer op dat moment afneemtvan het net en voor zover dit vermogen zich boven de waarde voor hetgecontracteerde transportvermogen bevindt.
Indien de in de dagprognose verwachte status groen was, dan is het wel toegestaanvoor de deelnemer om tijdens het tweede oranje tariefsignaal vermogen bij teschakelen (tot aan het desbetreffende overeengekomen maximum).
Bij bovenstaande houdt Westland Infra rekening met de indeling in de groepen.Groep 1 heeft voor de volgende dag (de dagprognose) en op de dag zelf (hettariefsignaal) de meeste kans op een rood tariefsignaal en/of statuswijziging. Naafloop van de dag verschuift groep 1 naar achteren en heeft voor de volgende daggroep 2 de meeste kans op een rood tariefsignaal en/of statuswijziging. Dit gaat netzoiang door tot groep 1 weer op plaats 1 staat, en vervolgens begint de cyclus
opnieuw.
Indien de aangeslotene op enig moment om welke reden dan ook niet meer in staatis de digitale tariefsignalen van Westland Infra te ontvangen, wordt de toepasselijkestatus geacht rood te zijn.
Ingeval van gepland onderhoud of storing wordt er geacht sprake te zijn van statusrood. Westland Infra zal de aangeslotene vooraf informeren en 20 mogelijk voorafoverleg met de aangeslotene voeren over het moment van gepland onderhoudwaardoor de aangeslotene geen gebruik zal kunnen maken van flexibeltransportvermogen. In het geval van een storing in de netten waardoor de vrijeruimte in de netten significant daalt zal Westland Infra een statuswijziging sturendoor middel van een oranje tariefsignaal overeenkomstig dit artikel.

Artikel 3 Afrekening flexibel transportvermogen
1. Indien de deelnemer conform dit Addendum tijdens status groen flexibeltransportvermogen afneemt (d.w.z. vermogen bijschakelt tot boven hetgecontracteerde transportvermogen), dan vindt geen bijstelling (verhoging) van zijngecontracteerde transportvermogen plaats en is op die momenten alieen hettransporttarief voor kWh van toepassing.



Artikel 4 Onterecht gebruik van flexibel transportvermogen/verhoging gecontracteerd transportvermogen 
1. Indien de deelnemer flexibel transportvermogen afneemt (d.w.z. vermogen bijschakelt tot boven het gecontracteerde transportvermogen) tijdens status rood, dan zal het gecontracteerde transportvermogen en de waarde voor kW_max per maand - tot het niveau van het totaal afgenomen vermogen - worden aangepast conform de regeling die in de Tarievencode Elektriciteit is opgenomen voor overschrijding van het gecontracteerde transportvermogen. 
2. Indien de deelnemer drie keer tijdens status rood vermogen heeft bijgeschakeld tot boven het gecontracteerde transportvermogen, dan wordt zijn deelname aan SGW voor één jaar beëindigd. Na deze periode kan de deelnemer zich opnieuw aanmelden. 

Artikel 5 Looptijd afwijkende/aanvullende afspraken 
1. Deze afspraken treden in werking op [dd/mm/2018]. 
2. Deze afspraken lopen af op de datum dat de Ontheffing niet meer geldig is. Dit met dien verstande dat zowel Westland Infra als de deelnemer te allen tijde en desgewenst met onmiddellijke ingang deze afspraken kunnen beëindigen. Voor Westland Infra kunnen met name tegenvallende resultaten aanleiding vormen deze afspraken voortijdig te beëindigen. 
3. De bepaling van de indeling in groepen, de dagprognoses en de wijzigingen door middel van het tariefsignaal is aan Westland Infra en kan niet betwist worden. 
Artikel 6 Aansluit- en transportovereenkomst 
1. Tenzij hiervan in dit addendum uitdrukkelijk wordt afgeweken blijven de aansluit- en transportovereenkomst en de daarvan deel uitmakende bijlagen, geheel van toepassing. In aanvulling op hetgeen voortvloeit uit de aansluit- en transportovereenkomst en de daarvan deel uitmakende bijlagen, waaronder de toepasselijke algemene voorwaarden, aanvaardt Westland Infra geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat ten gevolge van deze afwijkende/aanvullende afspraken. 2. Op dit addendum zijn ook de 'Voorwaarden voor deelname Smart Grid Westland' van toepassing. 
Aldus overeengekomen, en in tweevoud opgemaakt en ondertekend, op  

Westland Infra De deelnemer 
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Artikel 4 Onterecht gebruik van flexibel transportvermogen/verhoging
gecontracteerd transportvermogen
1. Indien de deelnemer flexibel transportvermogen afneemt (d.w.z. vermogenbijschakelt tot boven het gecontracteerde transportvermogen) tijdens status rood,dan zal het gecontracteerde transportvermogen en de waarde voor kW_max permaand - tot het niveau van het totaal afgenomen vermogen - worden aangepastconform de regeling die in de Tarievencode Elektriciteit is opgenomen vooroverschrijding van het gecontracteerde transportvermogen.

Indien de deelnemer drie keer tijdens status rood vermogen heeft bijgeschakeld totboven het gecontracteerde transportvermogen, dan wordt zijn deelname aan SGWvoor één jaar beéindigd. Na deze periode kan de deelnemer zich opnieuw aanmelden.

Artikel 5 Looptijd afwijkende/aanvullende afspraken
Deze afspraken treden in werking op [dd/mm/2018].
Deze afspraken lopen af op de datum dat de Ontheffing niet meer geldig is. Dit metdien verstande dat zowel Westland Infra als de deelnemer te allen tijde endesgewenst met onmiddellijke ingang deze afspraken kunnen beéindigen. VoorWestland Infra kunnen met name tegenvallende resultaten aanleiding vormen dezeafspraken voortijdig te beéindigen.
De bepaling van de indeling in groepen, de dagprognoses en de wijzigingen doormiddel van het tariefsignaal is aan Westland Infra en kan niet betwist worden.

Artikel 6 Aansluit— en transportovereenkomst
. Tenzij hiervan in dit addendum uitdrukkelijk wordt afgeweken blijven de aansluit- entransportovereenkomst en de daarvan deel uitmakende bijlagen, geheel vantoepassing. In aanvulling op hetgeen voortvloeit uit de aansluit- entransportovereenkomst en de daarvan deel uitmakende bijlagen, waaronder detoepasselijke algemene voorwaarden, aanvaardt Westland Infra geenaansprakelijkheid voor schade die ontstaat ten gevolge van dezeafwijkende/aanvullende afspraken.Op dit addendum zijn ook de ‘Voorwaarden voor deelname Smart Grid Westland’ van

toepassing.
Aldus overeengekomen, en in tweevoud opgemaakt en ondertekend, op ............................

Westland Infra De deelnemer



Voorwaarden voor deelname Smart Grid Westland 

AlRemene voorwaarden 
a. De deelnemer dient de digitale signalen (dagprognose) en stuursignalen (tariefsignalen) te 

kunnen ontvangen en dient in staat te zijn deze berichten automatisch te verwerken. 
b. Er dient ruimte te zijn voor flexibel transportvermogen in het specifieke (deel) net. Dit naar 

oordeel van Westland Infra. 
c. In beginsel geldt de voor een deelnemer vastgestelde waarde voor flexibel transportvermogen 

voor onbepaalde tijd. Hierbij geldt dat klanten van Westland Infra met 'normale' 
gecontracteerde capaciteit voorrang krijgen ten opzichte van flexibel transportvermogen. Dit kan 
betekenen dat bij verhoging van gecontracteerde capaciteit door klanten van Westland Infra het 
flexibel transportvermogen bij deelnemers wordt gereduceerd overeenkomstig artikel 2 lid 4 van 
het Addendum. 

d. De deelnemer dient in staat te zijn het overeengekomen flexibele transportvermogen af te 
kunnen nemen. In het geval de deelnemer gedurende een periode van 3 maanden geen gebruik 
heeft gemaakt van (een deel) het flexibele transportvermogen dan houdt Westland Infra het 
recht voor een controle uit te voeren op deze mogelijkheid. Indien de deelnemer dan niet in 
staat blijft het vermogen te kunnen afnemen dan heeft Westland Infra het recht de deelname te 
beëindigen. 

e. De indeling in groepen zoals genoemd in het Addendum wordt op zijn minst 1 keer per 
kalenderjaar, te weten in oktober geëvalueerd hetgeen tot herindeling in groepen kan leiden. 

Specifieke voorwaarden 
a. Smart Grid Westland is een initiatief van Westland Infra en mede-ontwikkelaars Telersvereniging 

Prominent, Kwekerij GJ van der Wel Zijdijk BV, Kwekerij GJ van der Wel Maasdijk BV, Lans 
Westland BV en CombiVliet en zal in fasen worden opgestart waarbij in beginsel geldt: 

a. Fase 1: tot 31 maart 2019: maximaal 25 deelnemers; 
b. Fase 2 : vanaf 1 april 2019 t/m 31 december 2019: maximaal 100 deelnemers; 
c. Fase 3: vanaf 1 januari 2020: volledige openstelling. 

b. Een maand voorafgaand aan een volgende fase zal een evaluatie worden opgesteld. Op basis van 
deze uitkomsten wordt bepaald of naar een volgende fase kan worden gegaan of dat deze wordt 
uitgesteld. Westland Infra zal deze resultaten publiceren. 

c. Deelname zal in ieder geval kunnen plaatsvinden voor enkele ondernemingen die gedurende 
lange tijd zich hebben ingezet voor de totstandkoming en ontwikkeling van Smart Grid Westland. 

d. Voorafgaan aan een fase zal Westland Infra op adequate wijze een mogelijkheid tot inschrijving 
openstellen. 

e. Van de inschrijvingen zal random een selectie worden gemaakt (via loting) zodat wordt voldaan 
aan de maximale aantallen zoals genoemd in randnummer a. Vervolgens zullen de inschrijvingen 
worden getoetst aan de voorwaarden. In het geval hierbij inschrijvingen afvallen dan zal er 
opnieuw een random selectie gemaakt worden uit de overblijvende inschrijvingen. Dit net zo 
lang tot de aantallen genoemd in randnummer a. worden gehaald. 
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Voorwaarden voor deelname Smart Grid Westland

Algemene voorwaarden
a. De deelnemer dient de digitale signalen (dagprognose) en stuursignalen (tariefsignalen) te

kunnen ontvangen en dient in staat te zijn deze berichten automatisch te verwerken.
b. Er dient ruimte te zijn voor flexibel transportvermogen in het specifieke (deel) net. Dit naar

oordeel van Westland Infra.
c. In beginsel geldt de voor een deelnemer vastgestelde waarde voor flexibel transportvermogen

voor onbepaalde tijd. Hierbij geldt dat klanten van Westland Infra met ’normale'
gecontracteerde capaciteit voorrang krijgen ten opzichte van flexibel transportvermogen. Dit kan
betekenen dat bij verhoging van gecontracteerde capaciteit door klanten van Westland Infra het
flexibel transportvermogen bij deelnemers wordt gereduceerd overeenkomstig artikel 2 lid 4 van
het Addendum.

d. De deelnemer dient in staat te zijn het overeengekomen flexibele transportvermogen af te
kunnen nemen. In het gevai de deelnemer gedurende een periode van 3 maanden geen gebruik
heeft gemaakt van (een deel) het flexibele transportvermogen dan houdt Westland Infra het
recht voor een controle uit te voeren op deze mogelijkheid. Indien de deelnemer dan niet in
staat blijft het vermogen te kunnen afnemen dan heeft Westland Infra het recht de deelname te
beéindigen.e. De indeling in groepen zoals genoemd in het Addendum wordt op zijn minst 1 keer per
kalenderjaar, te weten in oktober geévalueerd hetgeen tot herindeling in groepen kan leiden.

Specifieke voorwaarden
a. Smart Grid Westland is een initiatief van Westland Infra en mede—ontwikkelaars Telersvereniging

Prominent, Kwekerij G] van der Wel Zijdijk BV, Kwekerij G] van der Wel Maasdijk BV, Lans
Westland BV en CombiVliet en zal in fasen worden opgestart waarbij in beginsei geldt:

a. Fase 1 : tot 31 maart 2019: maximaal 25 deelnemers;
b. Fase 2 : vanaf 1 aprii 2019 t/m 31 december 20192maximaal100 deelnemers;
c. Fase 3: vanaf 1 januari 2020: volledige opensteiling.

b. Een maand voorafgaand aan een volgende fase zal een evaluatie worden opgesteld. Op basis van
deze uitkomsten wordt bepaald of naar een volgende fase kan worden gegaan of dat deze wordt
uitgesteid. Westland Infra zal deze resultaten pubiiceren.

c. Deelname zal in ieder geval kunnen plaatsvinden voor enkele ondernemingen die gedurende
Iange tijd zich hebben ingezet voor de totstandkoming en ontwikkeling van Smart Grid Westland.

d. Voorafgaan aan een fase zal Westland Infra op adequate wijze een mogeIijkheid tot inschrijving
openstelien.e. Van de inschrijvingen zal random een selectie worden gemaakt (via loting) zodat wordt voldaan
aan de maximale aantallen zoals genoemd in randnummer a. Vervolgens zullen de inschrijvingen
worden getoetst aan de voorwaarden. In het geval hierbij inschrijvingen afvallen dan zal er
opnieuw een random selectie gemaakt worden uit de overblijvende inschrijvingen. Dit net 20
lang tot de aantallen genoemd in randnummer a. worden gehaald.
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