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Zienswijze Ontwerpbesluit Smart Grid Westland 

Geachte heer/mevrouw, 
Op 17 september 2018 heeft u het concept ontheffingsbesluit Smart Grid Westland gepubliceerd zoals bedoeld in artikel 37a Elektriciteitswet 1998, verder te noemen het conceptbesluit. Belanghebbenden hebben tot en met 29 oktober 2018 de tijd om een zienswijze in te dienen. Deze brief dient als zodanig aangemerkt te worden. 
Energie-Nederland is op grond van haar statuten een belangenvereniging van energiebedrijven (producenten, 
leveranciers en handelaren) op de energiemarkt. Derhalve kan Energie-Nederland aangemerkt worden als 
representatieve organisatie van netgebruikers op de elektriciteitsmarkt. Op grond van artikel 82 Elektriciteitswet 1998 kan Energie-Nederland derhalve als belanghebbende worden aangemerkt. Bovendien blijkt uit vaste jurisprudentie, dat 
als uitgangspunt wordt genomen, dat een belangenorganisatie, die voor het belang van haar leden opkomt, daarmee opkomt voor een collectief belang, tenzij het tegendeel blijkt. 

1. Inleiding 
Op grond van artikel 16 lid 1 sub b Elektriciteitswet 1998 is de netbeheerder verplicht de veiligheid en betrouwbaarheid van zijn netten en van het transport van elektriciteit over de netten op de meest doelmatige wijze te waarborgen. Op 
grond van artikel 36 lid 1 sub a Elektriciteitswet 1998 stelt ACM de tariefstructuren en voorwaarden vast met 
inachtneming van het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieu hygiënisch verantwoord 
functioneren van de elektriciteitsvoorziening en het belang van de bevordering van het doelmatig handelen van 
afnemers (sub d). Bovendien stelt ACM op grond van artikel 36 lid 1 sub f Elektriciteitswet 1998 de tariefstructuren en voorwaarden vast met inachtneming van het belang van een objectieve, transparantie en niet discriminatoire 
handhaving van de energiebalans op een wijze die de kosten weerspiegelt. 
Energie-Nederland ondersteunt dan ook initiatieven om het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk te gebruiken en om 
vraagrespons te stimuleren. Het opdoen van ervaring om afnemers te stimuleren om elektriciteit af te nemen op de 
momenten, dat er voldoende transportcapaciteit aanwezig is, draagt positief bij aan de energietransitie. 
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In de aanloop naar dit concept-ontheffingsbesluit is veel discussies geweest over het voorstel van Westland Infra Netbeheer B.V., verder te noemen Westland. Naar de mening van Energie-Nederland biedt dit voorstel de mogelijkheid 
om gebruik te maken van de op enig moment onbenutte capaciteit van het net. Dit gebruik van onbenutte capaciteit 
mag echter geen relatie hebben met de investeringsbeslissing van de netbeheerder. Verder zou dit gebruik van 
onbenutte capaciteit evenmin een relatie mogen hebben met de contractuele relatie van serviceverleners op een 
aansluiting met een afnemer. 
Gezien het belang van dit experiment is Energie-Nederland van mening, dat het besluit in elk geval criteria voor een 
evaluatie dient te bevatten. Deze criteria ontbreken op dit moment. Om dezelfde reden dient er naar de mening van 
Energie-Nederland periodiek verslag gedaan te worden van de bevindingen. Ook de plicht tot verslaglegging ontbreekt 
vooralsnog in het conceptbesluit. 

2. Inhoudelijk 
Het conceptbesluit is naar de mening van Energie-Nederland op diverse punten niet duidelijk, niet volledig, niet 
transparant en discriminatoir en wel om de volgende redenen. 
Vrije ruimte De aanwezigheid van de kennelijke vrije ruimte in het net leidt voor Energie-Nederland tot onduidelijkheid. Zij heeft 
daarover dan ook een aantal vragen. 
In randnummer 8 van het conceptbesluit wordt gesteld, dat "de huidige tariefsystematiek er volgens Westland voor 
zorgt, dat in de praktijk afnemers haar net niet of minder efficiënt benutten. De reden daarvan zou zijn, dat afnemers 
op basis van de tariefsystematiek worden geprikkeld om niet meer af te nemen dan maximaal het gecontracteerde vermogen". Naar de mening van Energie-Nederland is dit de omgekeerde wereld. 
Immers op grond van de Elektriciteitswet is de netbeheerder verplicht zijn net doelmatig en efficiënt te beheren. Dat is niet aan de afnemers. Afnemers nemen af wat zij nodig hebben. Daarbij behoeven zij geen rekening te houden met een 
efficiënt netbeheer. Energie-Nederland verzoekt om opheldering hiervan. 
Voorts vraagt Energie-Nederland zich in het kader van de vrije ruimte en de thans voorgestelde mogelijkheden tot 
afname van extra capaciteit af welke impact en gevolgen dit heeft voor de aangrenzende netten en de overige 
aangeslotenen op dat netvlak. Indien er meer capaciteit wordt gecontracteerd op het net van Westland betekent dit automatisch, dat er ook meer capaciteit nodig is in de aangrenzende netten. 
Stoplichtmodel 
Het stoplichtmodel, zoals genoemd in randnummer 12 van het conceptbesluit en nader omschreven in randnummer 13 van het conceptbesluit, leidt eveneens tot vragen bij Energie-Nederland. 
Uit randnummer 13 van het conceptbesluit blijkt, dat als het stoplicht op rood staat er geen vrije ruimte meer is. Er 
moet in dat geval voor het kWmax per maand en kWgec0ntracteerd worden uitgegaan van de piek. 
In de huidige praktijk is het toegestaan om meer dan het gecontracteerde vermogen af te nemen tot het vermogen van 
de aansluiting. De tariefdrager kWgec0ntracteerd wordt in dat geval aangepast. Energie-Nederland gaat ervan uit, dat dit 
ook mogelijk blijft bij een rood stoplicht. Indien dat niet het geval is verandert er meer dan alleen het tarief of de 
tariefdrager. Energie-Nederland ziet hierop graag een reactie tegemoet. 
Indien het antwoord bevestigend is, en er meer verandert dan alleen het tarief of de tariefdrager, vraagt Energie- 
Nederland zich af wat aangemerkt kan worden als vrije capaciteit in het geval sprake is van een rood stoplicht. 
In randnummer 14 van het conceptbesluit wordt de kleur oranje van het stoplichtmodel uitgelegd. Indien de actuele netbelasting op de dag zelf verschilt met de prognoses en het programma, dan is het stoplicht tijdelijk oranje en wordt 
het afhankelijk van de actuele netbelasting bijgesteld naar groen of rood. Voor Energie-Nederland is niet geheel 
duidelijk wat hier wordt bedoeld. Wordt de kleur gedurende de dag bijgesteld? Krijgt iedere aangeslotene hiervan 
gedurende de dag een melding? Wat kunnen marktpartijen verwachten? 



Deelname 
In randnummer 15 van het conceptbesluit staat bepaald, dat Westland de beschikbare vrije ruimte gunt. De gunning 
van de beschikbare vrije ruimte geschiedt volgens Westland via een objectieve, transparantie en niet-discriminatoire 
procedure. Vervolgens wordt een procedure beschreven waarbij Westland de potentiële kandidaten in groepen plaatst. Plaatsing zou geschieden door middel van loting. Loting kan naar de mening van Energie-Nederland niet als objectief, 
transparant of niet-discriminatoir worden aangemerkt. Energie-Nederland is graag bereid mee te denken overeen 
methode, die wel objectief, transparant en niet-discriminatoir is. 
Vervolgens wordt in randnummer 15 gesteld, dat Westland individuele signalen en berichten stuurt aan groepen van 
deelnemers. Deze groepen van deelnemers rouleren voorde benutting van de beschikbare transportcapaciteit. Onduidelijk is welke criteria hiervoor gelden en welke systemen hiervoor worden gebruikt. Naar de mening van Energie- 
Nederland is deze handelwijze dan ook niet transparant, niet objectief of niet-discriminatoir. 
Voorts in onduidelijk of aggregatie vanuit een ander netvlak is toegestaan. 
Overigens is voor Energie-Nederland evenmin duidelijk wat Westland in een normale situatie zou doen als aangeslotenen meer dan hun kWma* gebruiken. Ook hieromtrent ontvangt Energie-Nederland graag opheldering. 
In randnummer 16 van het conceptbesluit wordt gesteld dat Westland kan kiezen voor een limiet van het aantal 
deelnemers wanneer dit noodzakelijk is voor een gefaseerde opbouw van het deelnemersbestand. Welke objectieve, 
transparantie en niet-discriminatoire criteria hanteert Westland bij haar keuze? 
In randnummer 40 van het conceptbesluit stelt ACM dat geen sprake is van discriminatie tussen afnemers nu alle 
bestaande en potentiële afnemers op de betrokken netvlakken deel kunnen nemen aan het SGW model. Zoals hiervoor aangegeven is Energie-Nederland van mening, dat dit niet het geval is. Westland bepaalt immers op basis van niet 
bekende criteria wie wel en wie niet mag deelnemen aan het experiment. Vervolgens worden alleen de deelnemers geïnformeerd over de vrije ruimte terwijl gebruik van deze vrije ruimte ook van invloed kan zijn op het gebruik van het 
net door niet-deelnemers. 
Toegestane inkomsten In randnummer 16 van het conceptbesluit wordt het begrip kWfiex geïntroduceerd. Dit zou de vrije ruimte zijn waar een 
deelnemer gebruik van zou kunnen maken boven op het gecontracteerde vermogen. Energie-Nederland vraagt zich af 
hoe de inkomsten van Westland op grond van deze kWfiex meegenomen worden in de berekening van de toegestane 
inkomsten. Energie-Nederland ontvangt hieromtrent graag duidelijkheid. 
Relatie investeringen In randnummer 18 van het conceptbesluit wordt gesteld, dat Westland verwacht dat het SGW model ervoor zorgt dat 
zij minder hoeft te investeren in netverzwaring. Energie-Nederland verbaast zich over deze verwachting. Het 
voorgestelde model is immers gericht op meer flexibiliteit in de markt op basis van een kostenneutrale aanpak in het bestaande net door Westland. Die extra flexibiliteit zou moeten leiden tot een doelmatiger, kostenefficiënter en niet- 
discriminatoir netbeheer. Het feit, dat dit tot gevolg zou kunnen hebben, dat het net niet uitgebreid behoeft te worden 
mag geen doel op zich zelf zijn. De investeringscriteria zouden niet moeten veranderen. Indien dat wel het geval zou zijn, zou Westland niet meer voldoen aan haar wettelijke plicht om voor voldoende netcapaciteitte zorgen. Energie- 
Nederland ziet hierop graag een reactie tegemoet. 
Inform atieverstrekking 
Onder meer uit hoofdstuk 4 (randnummers 21 - 23) van het conceptbesluit blijkt, dat de informatie over vrije ruimte 
alleen wordt verstrekt aan de deelnemers aan dit experiment. Energie-Nederland is van mening, dat de informatie 
verstrekt dient te worden aan alle aangeslotenen, zoals afnemers, leveranciers, BSP-partijen en PV-partijen, in het betrokken netvlak. Het gebruik van de vrije ruimte zou immers ook van invloed kunnen zijn op het gebruik door de niet- 
deelnemers. Verstrekking van informatie aan alleen de deelnemers is discriminatoir. 

ENERGIE NEDERLAND 



ENERGIE NEDERLAND 

Conclusie 
Op grond van het vorenstaande komt Energie-Nederland tot de conclusie, dat het conceptbesluit op dit moment onvoldoende is voorbereid en onvoldoende gemotiveerd is. Daarmee is het conceptbesluit op dit moment in strijd met 
de artikelen 3:2 en 3:46 Algemene wet bestuursrecht. 
Energie-Nederland verzoekt u dan ook om het conceptbesluit aan te passen met inachtneming van al hetgeen hiervoor 
is aangevoerd. Energie-Nederland staat achter het principe zoals opgenomen in het conceptbesluit. Naar de mening van 
Energie-Nederland is het voorstel echter nog onvoldoende operationeel uitgewerkt. Bovendien neigt de voorliggende uitwerking naar uitholling van de wettelijke taak van de netbeheerder om voor voldoende netcapaciteit te zorgen. 
Uiteraard is Energie-Nederland bereid het een en ander nader toe te lichten. 




