Tenner

Openbaar

Netbeheer
Nederland

Taking power further

\

Netbeheer Nederland

Anna van Buerenplein 43
2595 DA Den Haag
Postbus 90608

Autoriteit Consument & Markt
T.a.v. de heer F.J.H. Don
Postbus 16326
2500 BH DEN HAAG

2509 LP Den Haag
070 205 50 00

secretariaat@netbeheernederland.nl
netbeheernederland.nl

Kenmerk

Behandeld door

Datum

E-mail

BR-2018-1477
28 september 2018

Doorkiesnummer

070

@netbeheernederland.nl

Onderwerp

Codewijzigïngsvoorstel ter implementatie van de NC HVDC

Geachte heer Don
Hierbij ontvangt u een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de voorwaarden
zoals bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. Het voorstel betreft wijziging van
de Netcode elektriciteit ter implementatie van Verordening (EU) 2016/1447 van de commissie van 26
augustus 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting op het net van
hoogspanningsgelijkstroomsystemen en op gelijkstroom aangesloten power park modules (hierna op
basis van de Engelse titel afgekort als NC HVDC).

Dit voorstel is tevens te beschouwen als voorstel van TenneT zoals bedoeld in artikel 5, vierde lid van
de NC HVDC.
Aanleiding tot het voorstel
De directe aanleiding voor het indienen van het onderhavige voorstel is de bepaling in de NC HVDC
die voorschrijft dat op uiterlijk 28 september 2018 de voorstellen ter implementatie van de NC HVDC
in de nationale wet- en regelgeving bij de nationale toezichthouder moeten worden ingediend.
Hoofdlijn van het voorstel
Dit voorstel betreft de implementatie van de NC HVDC. Het omvat het toevoegen van teksten aan de
Nederlandse Netcode elektriciteit ter invulling van de niet-limitatieve eisen van de NC HVDC. Bij dit
voorstel is, in tegenstelling tot de eerdere voorstellen ter implementatie van de NC RfG en de NC DCC
geen sprake van het aanpassen van bestaande tekst in de Netcode elektriciteit voor zover die niet in
overeenstemming is met de inhoudelijke bepalingen van de NC HVDC om de eenvoudige reden dat in
de huidige Netcode elektriciteit geen bepalingen voorkomen die betrekking hebben op het domein van
de NC HVDC.
Inhoud van het voorstel
Het feitelijke voorstel voor wijziging van de codeteksten is opgenomen in bijlage 2. Onderhavig voorstel bouwt voort op het voorstel voor de implementatie van de NC RfG en de direct werkende bepaIBAN NL51 ABNA 0613001036
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linger) van de GL SO (brief d.d. 17 mei 2018, met kenmerk BR-2018-1386, ACM-zaaknummer
ACM/18/032994, hierna: het RfG-voorstel). Met het RfG-voorstel worden de vigerende Netcode elektriciteit en Systeemcode elektriciteit samengevoegd tot één document, met de naam “Netcode elektriciteit". Met onderhavig voorstel wordt een nieuw Hoofdstuk 6 aan deze nieuwe “Netcode elektriciteit”
toegevoegd, met daarin de aansluitvoorwaarden voor de verschillende in de NC HVDC gedoelde
categorieën aangeslotenen.
Omdat het onderhavige voorstel uitsluitend nieuwe teksten bevat en geen wijzigingen in de bestaande
codeteksten, zijn de twee linker kolommen van de vier kolommen zoals we die hebben geïntroduceerd
in bijlage 5 van het RfG-voorstel leeg. Dus zijn deze kolommen in bijlage 2 bij dit voorstel weggelaten.
Toelichting op het voorstel
De NC HVDC kent, net als de NC RfG en de NC DCC, twee soorten bepalingen: rechtstreeks werkende bepalingen en bepalingen die voorschrijven dat de relevante (transmissie)systeembeheerder
een functionaliteit nader dient te specificeren. Voor de eerste soort bepalingen geldt, anders dan bij de
NC RfG en de NC DCC, dat het bij het onderhavige voorstel niet nodig is geweest om een verschilanalyse te maken tussen de tekst van de NC HVDC en de Nederlandse codes omdat de Nederlandse
codes thans geen bepalingen bevatten die betrekking hebben op het domein van de NC HVDC.
Voor de tweede soort bepalingen geldt dat de specificatie in de Nederlandse code terecht dient te
komen indien het een specificatie betreft die generiek voor alle aangeslotenen geldt. Indien het een
specificatie betreft die netbeheerder- of locatiespecifiek is, zal deze in de aansluit- en transportovereenkomst worden vastgelegd. In dat laatste geval beperkt de voorgestelde codetekst zich tot het bepalen dat de desbetreffende specificatie in de aansluit- en transportovereenkomst wordt vastgelegd.
In bijlage 1 bij dit voorstel zijn alle niet-limitatieve eisen uit de NC HVDC opgenomen. Per artikel uit de
NC HVDC wordt in deze bijlage achtergrondinformatie en een motivering gegeven voor gemaakte
keuzes bij deze niet-limitatieve eisen.
Alternatieven voor (onderdelen van) het codewijzigingsvoorstel
Bij de bespreking van de diverse niet-limitatieve eisen in bijlage 1 worden, waar van toepassing, alternatieven voor de voorgestelde invulling gegeven en besproken, inclusief de keuze om de invulling van
de eis wel of niet generiek te doen.
Consequenties van het voorstel voor aangeslotenen en eventuele andere betrokkenen
De in het onderhavig voorstel voorgestelde toevoegingen aan de vigerende Nederlandse codes zijn
het rechtstreekse gevolg van de Europese codes. De consequenties voor de drie bestaande HVDCaansluitingen zijn minimaal. Slechts vier artikelen van de NC HVDC zijn ook van toepassing op bestaande aansluitingen. En die toepasselijkheid volgt uit de verordening zelf. Niet uit de nationale implementatie daarvan.
Samenhang met andere codewijzigingsdossiers
Onderhavig voorstel heeft met name raakvlak met het RfG-voorstel. Het onderhavige voorstel geeft
namelijk invulling aan het in het RfG-voorstel nog leeg gelaten hoofdstuk 6 van de nieuwe “Netcode
elektriciteit".
Daarnaast is er een interactie tussen het onderhavige voorstel en het voorstel met betrekking tot snel-
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Ie spanningsvariaties (brief d.d. 16-06-2016, met kenmerk BR-16-1178, ACM-zaaknummer
16.0622.53). De in dat voorstel opgenomen aansluitvoorwaarden met betrekking tot snelle spanningsvariaties moeten ook gelden voor HVDC-aansluitingen. Dat impliceert dat een besluit over voorstel
BR-16-1178 uiterlijk tegelijkertijd met een besluit over het onderhavige voorstel genomen dient te
worden.
Er is geen interactie tussen het onderhavige voorstel en de overige codewijzigingsvoorstellen die
momenteel bij ACM in behandeling zijn.
Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998
Onderhavig voorstel is een rechtstreeks uitvloeisel van Verordening (EU) 2016/1477 (NC HVDC). Op
zijn beurt is deze Verordening weer een uitvloeisel van Richtlijn nr. 2009/72/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt
voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (Pb EU 2009, L 211) en van Verordening
nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden
voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003 (Pb EU 2009, L 211). Daarmee is het voorstel in lijn met de onderdelen h
en i van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998.
Gevolgde procedure
Voorafgaand aan het overleg met representatieve organisaties van marktpartijen als bedoeld in artikel
33 van de Elektriciteitswet 1998 (het GEN), is een reeks van informele stakeholderbijeenkomsten
georganiseerd waarin ideeën voor uitwerking van de niet-limitatieve eisen zijn besproken, commentaren zijn verwerkt en de eerste aanzet voor de nieuwe codetekst zijn besproken. Deze informele stakeholderbijeenkomsten maken strikt genomen geen deel uit van het overleg als bedoeld in artikel 33
van de Elektriciteitswet 1998. Er zijn dan ook geen formele verslagen van deze bijeenkomsten gemaakt.
Het complete voorstel is behandeld in het GEN op 6 september 2018. Het op dit voorstel betrekking
hebbende deel van het verslag van deze bijeenkomst is opgenomen in bijlage 3 bij deze brief. Tijdens
deze bespreking zijn geen commentaren op de voorgestelde codetekst naar voren gekomen. Naar
aanleiding van het voorstel zijn enkele opmerkingen gemaakt. Deze hebben echter geen aanleiding
gegeven om het voorstel aan te passen.
Besluitvorming en inwerkingtreding
Onderhavig voorstel bouwt voort op de codeteksten die zijn voorgesteld voor de nieuwe “Netcode
elektriciteit” door middel van het RfG-voorstel. Gelet op de duidelijkheid voor marktpartijen en aangeslotenen is spoedige besluitvorming over onderhavig voorstel wenselijk. Gelet op de samenhang met
het RfG-voorstel echter, is besluitvorming over onderhavig voorstel pas mogelijk tegelijk met of na
besluitvorming over het RfG-voorstel. Gelet op de samenhang met de NC HVDC tenslotte, stellen we
als inwerkingtredingsdatum van het besluit over het onderhavige voorstel voor de datum waarop de
NC HVDC van toepassing wordt, te weten 8 september 2019.
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoe
contact opnemen met de heer Auke Jongbloed van ons bureau (gegevens zie briefhoofd) of met de
heer Johan Janssen van TenneT (johan.janssen@tennet.eu).
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Aansluitvoorwaarden voor HVDC-systemen en DC-aangesloten power park modules

Algemene eisen voor HVDC-aansluitingen

Artikel 6.1
1.

NC HVDC gedefinieerde
afkortingen.

NLE HVDC 11

bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC):

a.

in de frequentieband van 47,0 Hz tot 47,5 Hz gedurende minimaal 60 seconden;

c.

in de frequentieband van 48,5 Hz tot 49,0 Hz gedurende minimaal 90 minuten;

in de frequentieband van 47,5 Hz tot 48,5 Hz gedurende minimaal 90 minuten;

d.

in de frequentieband van 49,0 Hz tot 51,0 Hz gedurende onbeperkte tijd;

f.

in de frequentieband van 51,5 Hz tot 52,0 Hz gedurende minimaal 15 minuten.

e.

3.

titel van de NC HVDC met

Het HVDC-systeem is in staat om op het net aangesloten en in bedrijf te blijven binnen de volgende frequentiebereiken en tijdsperiodes, als
b.

2.

Titel gemodelleerd naar de
gebruikmaking van de in de

in de frequentieband van 51,0 Hz tot 51,5 Hz gedurende minimaal 90 minuten;

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem kunnen overeenstemming

bereiken over bredere frequentiebereiken of langere minimumbedrijfsperiodes dan gespecificeerd in lid 1. Zij leggen de afspraken vast in de

aansluit- en transportovereenkomst.

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem komen de frequenties overeen

waarbij het HVDC-systeem in staat is zich automatisch te ontkoppelen, als bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Verordening (EU) 2016/1447
(NC HVDC). De overeengekomen waarden worden vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.

Dit is een bcatiespeafieke
NLE. Bovendien een kanbepaling. Je zou er voor
kunnen kiezen om alle
artikelen waarin wordt
doorverwezen naar

specificaties die in de ATO

worden vastgelegd, samen

te nemen in één artikel,

maar dan is er geen relatie
meer tussen de volgorde

van de NC HVDC-artikelen
en die van de NcE-

Artikel 6.2
1.

3.

NLE HVDC 13

Ten aanzien van het op een instructie van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet regelen van het werkzaam vermogen, als
bedoeld in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), geldt dat:

a.

de minimale en maximale vermogensstap voor de aanpassing van het werkzaam vermogen respectievelijk 1 MW en twee maal de maxi-

b.

de minimale HVDC-transmissiecapaciteit van het werkzaam vermogen, beneden welke geen transmissiecapaciteit vereist is, 0 MW be-

c.
2.

arlikelen

male HVDC-transmissiecapaciteit bedragen;

draagt, tenzij anders overeengekomen op basis van technologie specifieke beperkingen; de netbeheerder legt in dat geval de waarde vast

in de aansluit- en transportovereenkomst;

de maximale vertragingstijd, waarbinnen een HVDC-systeem in staat is de transmissie van werkzaam vermogen aan te passen na ont-

vangst van een verzoek, 100 ms bedraagt.

De wijze waarop het HVDC-systeem in staat is de invoeding van het getransporteerde werkzaam vermogen te wijzigen in het geval van

storingen in één of meerdere van de verbonden AC-netwerken, als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onderdeel b, van de Verordening (EU)

2016/1447 (NC HVDC), wordt vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.

Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet eist dat het HVDC-systeem in staat is het getransporteerde werkzaam vermogen
zo snel mogelijk om te keren, als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onderdeel c, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), komt hij met

de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem de voor de snelle omkering benodigde tijd overeen en legt deze vast in de aansluit- en

4.

transportovereenkomst.

De besturingsfuncties van het HVDC-systeem zijn in staat om automatisch corrigerende maatregelen te nemen, inclusief onder meer het

beëindigen van de op- en afregeling en het blokkeren van de FSM, LFSM-O, LFSM-U en frequentieregeling. De netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem komen de trigger- en blokkeringscriteria, als bedoeld in artikel
13, derde lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), overeen en leggen deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

Artikel 6.3
1.

2.

NLE HVDC 14

Het HVDC-systeem is in staat synthetische inertie te leveren in reactie op frequentieveranderingen, als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de

Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC).

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet specificeert op basis van de resultaten van uitgevoerde studies het principe van het
regelsysteem en de prestatieparameters ten aanzien van de snelle aanpassing van het werkzaam vermogen dat wordt geïnjecteerd in of ont-

trokken aan het hoogspanningsnet, als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), en legt deze vast in
3.

de aansluit- en transportovereenkomst.

De in het tweede lid bedoelde snelle aanpassing van het werkzaam vermogen is beperkt door de maximale HVDC-transmissiecapaciteit.

Artikel 6.4
1.

Het HVDC-systeem is in staat, wanneer de frequentiegevoelige modus (FSM) in bedrijf is, de frequentierespons voor het werkzaam vermogen

te leveren, als bedoeld in artikel 15 en Bijlage II onder A, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), overeenkomstig de volgende parameters:

a.

de statiek voor opregeling is instelbaar met een minimale waarde van 0,1%;

d.

de ongevoeligheid van de frequentierespons is 10 mHz.

c

2.

de dode band van de frequentierespons is instelbaar tussen 0 en 500 mHz;

b.

de statiek voor afregeling is instelbaar met een minimale waarde van 0,1%;

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem komen de instellingen voor de
dode band van de frequentierespons, de statiek voor opregeling en de statiek voor afregeling overeen. De overeengekomen waarden worden

vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.

NLE HVDC 15
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Het HVDC-systeem is in staat om, in reactie op frequentiestapveranderingen wanneer de frequentiegevoelige modus (FSM) in bedrijf is, als
bedoeld in artikel 15 en Bijlage II onder A, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel ii, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), het werk-

zaam vermogen aan te passen op een dusdanige manier dat de initiële vertraging maximaal 0,1 s bedraagt, tenzij de aangeslotene die be-

schikt over het HVDC-systeem met een toereikende verklaring aantoont dat deze tijd niet korter kan. Indien de initiële vertraging langer duurt

dan 0,1 s, leggen de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt over het HVDC-systeem de instelling

4

Dil overlapt dit nier teel
tweede lid, want dit is
specifiek voor initiële
vertraging en lid 2 is

algemeen voor a i/m d uit

hei eerste iid.

vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

Het HVDC-systeem is in staat om, in reactie op frequentiestapveranderingen wanneer de gelimiteerde frequentiegevoelige modus - overfrequentie (LFSM-O) in bedrijf is, als bedoeld in artikel 15 en Bijlage II onder B, eerste lid, onderdeel c, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC

HVDC), het werkzaam vermogen zo snel als technisch mogelijk aan te passen, met een initiële vertraging van maximaal 0,2 s en met de volle-

5.

dige activering binnen 2 s

Het HVDC-systeem is in staat om, in reactie op frequentiestapveranderingen wanneer de gelimiteerde frequentiegevoelige modus - overfre-

quentie (LFSM-O) in bedrijf is, als bedoeld in artikel 15 en Bijlage II onder B, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), het
werkzaam vermogen aan te passen, waarbij:
a.

b.

de instelling van de frequentiedrempelwaarde 50,2 Hz is;

c.

de statiek instelbaar is met een minimale waarde van 0,1%;

e.

de elektriciteitsproductie-eenheid bij het bereiken van het minimumregelniveau op dit niveau in bedrijf blijft.

d.

6.

de frequentiedrempelwaarde instelbaar is tussen 50,2 Hz en 50,5 Hz (inclusief);

de default instelling van de statiek 5% is;

De formulering in onderdeel
d m.b.l. 'default* is afgeleid

van de NC RfG. Bij (b) is de
instelling voorgeschreven

(Entso-E) en deze wordt in
principe niel gewijzigd.

Voor een wijziging is een
codewijzigingsvoorstel

nodig. Bij (d) is sprake van

een voorkeur, waarvan mag
worden afgeweken

Het HVDC-systeem is in staat om, in reactie op frequentiestapveranderingen wanneer de gelimiteerde frequentiegevoelige modus - onder-

frequentie (LFSM-U) in bedrijf is, als bedoeld in artikel 15 en Bijlage II onder B, eerste lid, onderdeel c, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC
HVDC), het werkzaam vermogen zo snel als technisch mogelijk aan te passen, met een initiële vertraging van maximaal 0,2 s en met de volle-

7.

dige activering binnen 2 s.

Het HVDC-systeem is in staat om, in reactie op frequentiestapveranderingen wanneer de gelimiteerde frequentiegevoelige modus - onder-

frequentie (LFSM-U) in bedrijf is, als bedoeld in artikel 15, Bijlage II onder B, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), het

Zie bij lid 5.

werkzaam vermogen aan te passen, waarbij:
a.

de frequentiedrempelwaarde instelbaar is tussen 49,5 Hz en 49,8 Hz;

c.

de statiek instelbaar is met een minimale waarde van 0,1%;

b. de instelling van de frequentiedrempelwaarde 49,8 Hz is;

d. de default instelling van de statiek 5% is.

Artikel 6.5
1.

Het HVDC-systeem is uitgerust met een onafhankelijke regelmodus, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447

2.

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet specificeert de eisen ten aanzien van het werkingsprincipe, de bijbehorende prestatie-

NLE HVDC 16

(NC HVDC).

parameters en de activeringscriteria van de frequentieregeling, als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC

HVDC), en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

Artikel 6.6
1.

eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

Artikel 6.7
1.

Del pu-referentiespanningen in het hoogspanningsnet zijn 110 kV, 150 kV, 220 kV en 400 kV.

3.

De tijdsduur van de bedrijfsperiode voor spanningen tussen 1,05 pu en 1,0875 pu in netten met nominale spanning tussen 300 kV (inclusief)

4.

Indien vereist om de systeemveiligheid te handhaven of te herstellen, bereiken de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de

2.

NLE HVDC 17

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet specificeert het maximumverlies van werkzaam vermogen, als bedoeld in artikel 17,
NLE HVDC 18

De tijdsduur van de bedrijfsperiode voor spanningen tussen 1,118 pu en 1,15 pu in netten met nominale spanning tussen 110 kV (inclusief) en
300 kV (exclusief), als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), is 20 minuten.

en 400 kV (inclusief), als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), is 60 minuten.

aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem overeenstemming over grotere spanningsbereiken of langere minimumbedrijfsperiodes
dan in het tweede en derde lid zijn gespecificeerd en leggen dat vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

5.

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem bereiken overeenstemming over

6.

Voor een HVDC-convertorstation, aangesloten op een net waarvan de 1 pu-referentie-AC-spanning kleiner is dan 110 kV, gelden dezelfde

7.

Voor een HVDC-convertorstation, aangesloten op een net waarvan de 1 pu-referentie-AC-spanning groter is dan 400 kV, gelden dezelfde

de voorwaarden en de instellingen voor automatische ontkoppeling, als bedoeld in artikel 18, derde lid, van de Verordening (EU) 2016/1447

Dit is een tocabespedfieke
NLE. Bovendien een kan-

bepaling. Zie ook toelichting
bij artikei 6.1, tweede lid.
idem

(NC HVDC), en leggen deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

eisen als voor een HVDC-convertorstation, aangesloten op een net waarvan de 1 pu-referentie-AC-spanning gelijk is aan 110 kV.

eisen als voor een HVDC-convertorstation, aangesloten op een net waarvan de 1 pu-referentie-AC-spanning gelijk is aan 400 kV.

Artikel 6.8
1.

Tenzij anders overeengekomen beschikt het HVDC-systeem over de capaciteit om snelle foutstroom op het overdrachtspunt te leveren in het

2.

Ten aanzien van het leveren van snelle foutstroom op het overdrachtspunt geldt, in overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de

geval van symmetrische fouten, als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC).
Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), dat:
a.

ingeval van een spanningsafwijking van meer dan 10% van de effectieve waarde op het overdrachtspunt van de aansluiting van het HVDC-

b.

de spanningsregeling ervoor zorgt dat de aanvoer van additionele blindstroom, afkomstig van het HVDC-convertorstation, met minimaal

convertorstation additionele blindstroominjectie wordt geactiveerd;

NLE HVDC 19

\
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2% en maximaal 10% van de nominale stroom (gebaseerd op het nominale schijnbare vermogen Sm„ = V(Pm»,2 + Qm,«2)) per procent
spanningsafwijking vanaf de dode band verzekerd is;

c.

de vereiste blindstroom volledig beschikbaar is na 40 ms (tijd tot eerste piek bij het in-slingereffect) na de storingsaanvang in het net, met

d.

additionele blindstroominjectie wordt geleverd met een spanningslimiet van ten minste 120% van de nominale spanning op het over-

e.

de te injecteren additionele blindstroom AIB (gedefinieerd als het verschil van de reactieve stroom tijdens de storing

een stijgtijd van minder dan 30 ms tussen 10 en 90% van de stabiele eindwaarde;
drachtspunt van het HVDC-convertorstation;

stroom voor de storing (lBo)) evenredig is aan de spanningsafwijking als volgt: AIB = ((U-U0) / UN ) ■

waarbij:

IN

• k

(IB)

en de reactieve

additionele blindstroominjectie;
(U- Uo) / UN: relatieve spanningsafwijking in pu;

AIB:

U: spanning tijdens de storing;
Uo: spanning vóór de storing;

UN:

•IN:

k: helling voor de additionele blindstroominjectie;

f.

g.
h.

i.

het aanpassingsbereik van k is: 2 s k s 10;

de aanpassingsstap van k kleiner is dan of gelijk aan 0,01 pu;
de standaardwaarde van k is: 2;

in geval van wijziging van het instelpunt de netbeheerder vier weken van tevoren een kennisgeving aan de aangeslotene die beschikt over
een HVDC-systeem geeft;

j.
3.

nominale spanning;

nominale stroom;

k.

nadat de storing voorbij is, wordt gestreefd naar een stabiele werking;

de te injecteren blindstroom minimaal

IN

bedraagt bij maximale spanningsdaling.

De netbeheerder specificeert, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet specificeert, voor asymmetrische stroomin-

jectie, als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), de parameters voor het normale systeem en het inverse systeem en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

Artikel 6.9
1.

NLEHVDC20

Het HVDC-systeem, aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau lager dan 300kV, is in staat bij variërende spannin

maximaal een hoeveelheid blindvermogen te leveren dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen tot maximumcapaci-

teit, als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC):
a.

gelijk aan 0,35 bij een spanning van 0,925 pu tot 1,1 pu;

c.

dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,35 en 0,1 bij een spanning tussen 1,1 pu en 1,15 pu.

b.

2.

gelijk aan 0,1 bij een spanning gelijk aan 1,15 pu;

Het HVDC-systeem, aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau lager dan 300kV, is in staat bij variërende spannin

maximaal een hoeveelheid blindvermogen op te nemen dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen tot maximumcapa-

citeit, als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC):

a.

gelijk aan 0,4 bij een spanning van 1,025 pu tot 1,15 pu;

c.

dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,1 en 0,4 bij een spanning tussen 0,925 pu en 1,025 pu.

b.

3.

gelijk aan 0,1 bij een spanning van 0,925 pu;

Een HVDC-systeem, aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau lager dan 300kV, is op grond van het eerste en he

tweede lid in staat blindvermogen te leveren of op te nemen binnen en inclusief de grenzen van het rood gemarkeerde profiel in onderstaand
U-Q/Pma,-diagram, als bedoeld in figuur 5 van bijlage IV bij artikel 20, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC):

U-Q/Pmax-profiel van een HVDC-systeem
(Unom < BOOkV)
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:
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enveloppe
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— — Binnenste enveloppe

0,9
0,85
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4.

Opname

(capacitief)

Levering

(inductief)

Q/Pmax

'

Het HVDC-systeem aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau gelijk aan of groter dan 300kV is in staat bij variërend

spanning maximaal een hoeveelheid blindvermogen te leveren dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen tot maximumcapaciteit, als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC):

a.

b.

5.

c.

gelijk aan 0,35 bij een spanning van 0,875 pu tot 1,05 pu;

gelijk aan 0,1 bij een spanning van 1,1 pu;

dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,35 en 0,1 bij een spanning van 1,05 pu tot 1,1 pu.

Het HVDC-systeem aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau gelijk aan of groter dan 300kV is in staat bij variërend

spanning maximaal een hoeveelheid blindvermogen op te nemen dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen tot
maximumcapaciteit, als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC):

a.

gelijk aan 0,4 bij een spanning van 0,975 pu tot 1,1 pu;
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gelijk aan 0,1 bij een spanning van 0,875 pu;

dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,1 en 0,4 bij een spanning van 0,875 pu tot 0,975 pu.

Het HVDC-systeem aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau gelijk aan of groter dan 300kV is op grond van het
vierde en het vijfde lid in staat blindvermogen te leveren of op te nemen binnen en inclusief de grenzen van het rood gemarkeerde profiel in
onderstaand U-Q/Pmax-diagram, als bedoeld in figuur 5 van bijlage IV bij artikel 20, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC

HVDC):

U-Q/Pmax-profiel van een
HVDC-systeem (Unom > 300kV)
1,15

1,1
'3

.£
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"O'S
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Opname
(capacitief)

Levering
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O'S

De tijdsperiodes voor het HVDC-systeem om over te gaan tot elk bedrijfspunt binnen zijn U-Q/Pmax-profiel worden overeengekomen tussen
de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem en de netbeheerder, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, als bedoeld in artikel 20, derde lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC). De overeengekomen tijdsperiodes worden vastgelegd
in de aansluit- en transportovereenkomst.

Artikel 6.10

NLE HVDC 21

1.

Een HVDC-convertorstation is in staat bij een werkzaam vermogen beneden de maximumcapaciteit maximaal een hoeveelheid blindvermogen

2.

Een HVDC-convertorstation is in staat bij een werkzaam vermogen beneden de maximumcapaciteit maximaal een hoeveelheid blindvermogen

3.

te leveren, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC) dat gekenschetst wordt door een verhouding
van blindvermogen tot maximumcapaciteit gelijk aan 0,35.
op te nemen als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC) dat gekenschetst wordt door een verhouding

van blindvermogen tot maximumcapaciteit gelijk aan 0,4.

Een HVDC-convertorstation is op grond van het eerste en het tweede lid in staat blindvermogen te leveren of op te nemen binnen en inclusief

de grenzen van het rood gemarkeerde profiel in onderstaand P-Q/Pmax-diagram:

P-Q/Pmax-profiel van een
power park module
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HVDC-systernen
De variatie van het blindvermogen, als bedoeld in artikel 21, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 Omdat
(NC deHVDC),
leidt niet tot ee

spanningsstap in het hoogspanningsnet die groter is dan de grenswaarden voor snelle spanningsvariaties die volgen uit de bepalingen van
artikel 2.28.

aangemerkt worden als

'net* in de zin van de Ewet,

is artikel 2.28 in artikel 2.24,
tweede lid, uitgezonderd en

niet vanzelfsprekend van

toepassing.

Artikel 6.11
1.

2.

Tenzij om technologie-specifieke beperkingen anders overeengekomen, is het HVDC-convertorstation in staat om in bedrijf te zijn in de drie

regelmodi, als bedoeld in artikel 22, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), waarbij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de gewenste regelmodus vaststelt.

Tenzij om technologie-specifieke beperkingen anders overeengekomen, is, in aanvulling op de regelmodi, genoemd in het eerste lid, een

HVDC-convertorstation in staat om in bedrijf te zijn in de spanningsregelmodus, waarbij het blindvermogen zich bevindt binnen een door de

netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gespecificeerde bandbreedte en waarbij de referentiewaarde voor de spanning wordt afge-

3.

stemd op het uitgewisselde blindvermogen, zoals bedoeld in artikel 3.26, zevende lid, en artikel 9.14, tweede lid.

De dode band van de spanningsregeling, als bedoeld in artikel 22, derde lid, onderdeel b, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), kan

worden aangepast in stappen van 0,5% van de 1 pu-referentiespanning.

NLE HVDC 22
Dit lijkt al in artikel 22, lid 1,
te staan, maar daar staat
*èén of meer’. Wij

specificeren: ’alle drie*.
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De waarde van het tijdsbestek tl voor het bereiken van een verandering van 90% in geleverd blindvermogen, als bedoeld in artikel 22, derde
lid, onderdeel c, subonderdeel i, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NO HVDC), komt de netbeheerder, in overleg met de netbeheerder van

het landelijkhoogspanningsnet, overeen met de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem en legt deze vast in de aansluit- en trans-

5.

portovereenkomst.

De waarde van het tijdsbestek t2 voor het bereiken van een verandering van 99% in geleverd blindvermogen, als bedoeld in artikel 22, derde
lid, onderdeel c, subonderdeel ii, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), binnen het bereik van 1 tot 60 s, komt de netbeheerder, in

overleg met de netbeheerder van het landelijkhoogspanningsnet, overeen met de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem en legt
6.

7.

deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

De helling van de blindvermogenscomponent, als bedoeld in artikel 22, derde lid, onderdeel d, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC

HVDC), komt de netbeheerder, in overleg met de netbeheerder van het landelijkhoogspanningsnet, overeen met de aangeslotene die beschikt

over een HVDC-systeem en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

Het HVDC-systeem is in staat om de referentiewaarde voor het blindvermogen binnen het volledige bereik van het blindvermogen in te
stellen, met instelstappen van maximaal 5 Mvar of 5 % (naargelang wat de laagste waarde is) van het totale blindvermogen, waarbij het blind-

vermogen op het aansluitpunt wordt geregeld tot een nauwkeurigheid van plus of minus 5 Mvar of plus of minus 5 % (naargelang wat de
laagste waarde is) van het totale blindvermogen.

8.

De minimale stapgrootte voor de instelling van de gewenste waarde van de arbeidsfactor, als bedoeld in artikel 22, vijfde lid, van de Verorde-

9.

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet specificeert de technische vereisten waar de apparatuur, als bedoeld in artikel 22, zesde

ning (EU) 2016/1447 (NC HVDC) is 0,005.

lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), die vereist is om op afstand de regelmodi en de desbetreffende referentiewaarden te
kunnen selecteren, aan moet voldoen en legt dit vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

Strikt genomen zouden we

op grond van de NC HVDC
moeten zeggen 'de

relevante netbeheerder in

overleg met de netbeheerder van het landelijk

hoogspanningsnet' maar in

de Nederlandse situatie is
de 'relevante netbeheer-

Artikel 6.12

Het HVDC-systeem geeft voorrang aan de bijdrage van blindvermogen boven de bijdrage van werkzaam vermogen tijdens bedrijfsvoering bij

lage of hoge spanning en bij storingen waarvoor fault-ride-through-capaciteit vereist is.

Artikel 6.13
1.

Een HVDC-systeem voldoet aan de normen voor elektromagnetische compatibiliteit, zoals opgenomen in artikel 2.28.

2.

In aanvulling op artikel 2.28 komen de netbeheerder en de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem, in overleg met de netbeheer-

der' altijd TenneT.
NLEHVDC23

Iets anders geformuleerd

dan in het NLE-document
NLE HVDC 24 Dit is geen

overbodige bepaling, want
2.28 is in 2 24 uitgestoten
voor net-op-net.

der van het landelijk hoogspanningsnet, eisen ten aanzien van harmonischen overeen, en leggen deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst

Artikel 6.14
1.

NLE HVDC 25

De parameters voor de fault-ride-through-capaciteit van het HVDC-convertorstation, als bedoeld in artikel 25, eerste lid, en bijlage V, tabel 7

van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC) zijn:
a.

de spanningsparameters:
1°. UretisOpu;

2°. Urecl is 0,425 pu;
b.

3°. Urec2 is 0,85 pu;
de tijdsparameters:

r. tclear is 0,25 s;

2”. tred is 1,625 s;
3°. trec2 is 3,0 s.

2.

Tenzij anders overeengekomen met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bedraagt de spanning waarbij het HVDC-systeem

3.

De fault-ride-through-capaciteit van het HVDC-convertorstation in het geval van asymmetrische storingen, als bedoeld in het eerste lid, is

mag blokkeren, als bedoeld in artikel 25, vierde lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), 0.7 p.u.

gelijk aan de fault-ride-through-capaciteit voor symmetrische storingen.

Artikel 6.15
1.

Het HVDC-systeem is in staat om na een storing in het wisselstroomnet het werkzame vermogen zo snel mogelijk te herstellen. De minimale

eisen zijn:
a.

b.

het herstel van het werkzame vermogen begint op een spanningsniveau van 90% van de spanning direct voorafgaande aan de storing;

de maximale toegestane tijd voor het herstel van het werkzame vermogen is:
i.

ii.
c.

2.

d.

voor de bestaande HVDC systemen als bedoeld in artikel 4 van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC) gelijk aan 0,3 seconden

voor de verbinding Eemshaven-Denemarken, 0,35 seconden voor de verbinding Maasvlakte-Groot-Brittanië en 0,6 seconden voor de

verbinding Eemshaven-Noorwegen;

0,2 seconden voor nieuwe HVDC systemen als bedoeld in artikel 4 van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), tenzij anders over-

eengekomen vanwege technologiespecifieke beperkingen of beperkingen aangaande operationele netwerkveiligheid van het landelijk
hoogspanningsnet;

de grootte voor het herstel van het werkzame vermogen is 90% van het vermogen direct voorafgaande aan de storing;

de nauwkeurigheid van het herstelde werkzame vermogen is 10% van het vermogen direct voorafgaande aan de storing.

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet legt het tijdsprofiel voor het herstel, als bedoeld in artikel 26 van de Verordening (EU)
2016/1447 (NC HVDC), vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

NLE HVDC 26
Conform IGD afgestemd op

PPM’s type D. En rekening
houdend met de eigenschappen van de

bestaande HVDC

verbindingen.
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Artikel 6.16

Een HVDC-convertorstation is in staat om gedurende het onder spanning brengen van dat station of de synchronisatie ervan met het wisselstroomnet, dan wel gedurende de aansluiting van een onder spanning gebracht HVDC-convertorstation op een HVDC-systeem, de spanningsschommelingen te beperken tot de grenswaarden voor snelle spanningsvariaties die volgen uit artikel 2.28

Artikel 6.17

1. De studie, als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC)
a. omvat tenminste:
1°. Interactie tussen het HVDC-systeem en het wisselstroomnet;
2°. Interactie tussen meerdere HVDC-systemen;
3°. Interactie tussen het HVDC-systeem en andere actieve installaties, zoals elektriciteitsproductie-eenheden;
b. omvat onder andere de volgende onderzoekingsmethodes:
1°. Metingen of simulaties van de frequentie-afhankelijke netimpedantie;
2°. Bepaling van de niet-lineaire impedanties van HVDC-systemen, rekening houdend met de regelingen:
3“. Analyse in het frequentiedomein;
4°. Validering van het gedrag met behulp van een EMT-simulatie.

Artikel 6.18

1. Het HVDC-systeem is in staat vermogensoscillaties met frequentie tussen 0,1 Hz en 2,0 Hz door modulatie van werkzaam vermogen en
blindvermogen actief te dempen.

2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet legt de voorwaarden, die tot activering van de regelfunctie voeren en de maximale
bijdrage van de regeling, vast in de aansluit- en transportovereenkomst.
3. De regeling kan via handbediening geactiveerd en gedeactiveerd worden.

4

De instelling van de regeling kan worden aangepast. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt
over een HVDC-systeem komen de aanpassingen van de instellingen van de regeling in onderling overleg overeen.

Artikel 6.19

1. De omvang van de studie naar demping van subsynchrone torsie-interactie, als bedoeld in artikel 31, tweede lid, van de Verordening (EU)
2016/1447 (NC HVDC) wordt tijdens de initiatieffase van een nieuw HVDC-systeem vastgelegd door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

NLE HVDC 28 Dilis geen

overbodige bepaling, want
2.28 is in 2.24 uitgesloten

voor net-op-net. Het

veronderstelt wel dat het
besluit over het voorstel

m.b.t snelle spanningsvariaties is genomen.
NLE HVDC 29

NLE HVDC 30

In de verordening staat dat

de relevante TSB de net-

werkcondities specificeert.

NLE HVDC 31

2. Bij het vastleggen van de omvang van de studie, bedoeld in het eerste lid, wijst de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet tevens
alle partijen aan die moeten deelnemen aan de studie, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 6.20

De methode en de condities op basis waarvan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het minimum- en maximumkortsluitvermogen bepaalt, als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), zijn:
a. het maximumkortsluitvermogen op het overdrachtspunt van de aansluiting van het HVDC-systeem wordt berekend op basis van een volledig in bedrijf zijnd net als bedoeld in artikel 9.12, eerste lid, onderdeel a, waarbij rekening wordt gehouden met alle voorziene relevante
netaanpassingen dan wel netuitbreidingen, en de maximale kortsluitstroombijdrage van alle op het desbetreffende net aangesloten elektriciteitsproductie-eenheden en met de maximale kortsluitstroombijdrage van alle aangrenzende netten;
b. het minimumkortsluitvermogen vóór een storing op het overdrachtspunt van de aansluiting van het HVDC-systeem wordt berekend op
basis van de netsituatie met enkelvoudige storingsreserve als bedoeld in artikel 9.12, eerste lid, onderdeel b, die resulteert in het kleinste
kortsluitvermogen op het overdrachtspunt van de aansluiting en waarbij rekening wordt gehouden met alle voorziene relevante netaanpassingen dan wel netuitbreidingen, de minimale kortsluitstroombijdrage van een vooraf bepaalde minimale inzet van op het desbetreffende net aangesloten elektriciteitsproductie-eenheden, en met de minimale kortsluitstroombijdrage van alle aangrenzende netten;
c. het minimumkortsluitvermogen na een storing op het overdrachtspunt van de aansluiting van het HVDC-systeem wordt berekend op basis van de enkelvoudige storing in een netsituatie met enkelvoudige storingsreserve als bedoeld in artikel 9.12, eerste lid, onderdeel b, die
resulteert in het kleinste kortsluitvermogen op het overdrachtspunt van de aansluiting na de storing en waarbij rekening wordt gehouden
met alle voorziene relevante netaanpassingen dan wel netuitbreidingen, de minimale kortsluitstroombijdrage van een vooraf bepaalde
minimale inzet van op het desbetreffende net aangesloten elektriciteitsproductie-eenheden, en met de minimale kortsluitstroombijdrage
van alle aangrenzende netten;
d. het HVDC-systeem ten behoeve van de berekening van het kortsluitvermogen is verondersteld te zijn uitgeschakeld.

NLE HVDC 32
Op dit moment is de

'relevante netbeheerder'
weliswaar altijd de

■netbeheerder van het

landelijk hoogspannings-

nef, maar in de toekomst

kan het ook de 'netbeheer-

der van het net op zee' zijn.

Artikel 6.21

NLE HVDC 33

Artikel 6.22

NLE HVDC 34

1. Het HVDC-systeem is in staat op stabiele wijze in bedrijf te blijven na alle geplande of ongeplande wijzigingen in het HVDC-net of in het
hoogspanningsnet, als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), na in ieder geval de volgende gebeurtenissen:
a. uitval en herstel van de communicatie tussen het besturingssysteem van het hoogspanningsnet en de HVDC-convertorstations van het
HVDC-systeem;
b. geplande en ongeplande wijzigingen in de nettopologie van het HVDC-systeem of van het hoogspanningsnet;
c veranderingen van de vermogensstromen in het hoogspanningsnet;
d wijziging van de regelmodus van het HVDC-convertorstation;
e uitval van externe optimaliserings- en regelfuncties van het HVDC-systeem.
De netbeheerder komt, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, met de aangeslotene de beveiligingsconcepten
overeen die relevant zijn voor het hoogspanningsnet en komt de instellingen overeen die relevant zijn voor het HVDC-systeem en legt deze
vast in de aansluit- en transportovereenkomst, als bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC).
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Artikel 6.23

NLE HVDC 36

De netbeheerder specificeert, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de methode waarop regelmodi en daarmee

verband houdende referentiewaarden op afstand kunnen worden aangepast, als bedoeld in artikel 36, derde lid, van de Verordening (EU)
2016/1447 (NC HVDC), en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

Artikel 6.24
1.

2.

NIE HVDC 37

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem komen het tijdsbestek waar-

binnen het HVDC-systeem in staat is te activeren, als bedoeld in artikel 37, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), con-

tractueel overeen.

Het HVDC-systeem is in staat de overgang naar normale bedrijfsvoering zonder onderbreking te laten plaatsvinden.

Het Duitse voorstel ver-

meldt dat de overgang naar
normale bedrijfsvoering

zonder onderbreking moet
plaatsvinden. Aangezien

deze capaciteit voor HVDCsystemen niet vanzelfsprekend is, is deze zin in dit

Artikel 6.25
1.

De relevante netbeheerder komt met de aangeslotene die beschikt over een HVDC-convertoreenheid de hiërarchie van de automatische

2.

De relevante netbeheerder komt met de aangeslotene die beschikt over een HVDC-convertoreenheid de eisen ten aanzien van de kwaliteit
van de door de HVDC-convertoreenheid geleverde signalen overeen en legt dit vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

1.

De netbeheerder komt, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, met de aangeslotene die beschikt over een

2.

De netbeheerder komt, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, met de aangeslotene die beschikt over een

4.

NLE HVDC 51

regeleenheden overeen en legt dit vast in de aansluit- en transportovereenkomst

Artikel 6.26

3.

artikel overgenomen.

NLE HVDC 53

HVDC-systeem de parameters voor de kwaliteit van levering, als bedoeld in artikel 53, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC
HVDC), overeen en legt dit vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

HVDC-systeem de bijzonderheden van de storingsregistratieapparatuur, als bedoeld in artikel 53, derde lid, van de Verordening (EU)

2016/1447 (NC HVDC), overeen en legt dit vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

De netbeheerder komt, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, met de aangeslotene die beschikt over een
HVDC-systeem de oscillatiecriteria, als bedoeld in artikel 53, vierde lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), overeen en legt dit

vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

De netbeheerder komt, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, met de aangeslotene die beschikt over een
HVDC-systeem de communicatieprotocollen voor elektronische toegang tot gegevens, als bedoeld in artikel 53, vijfde lid, van de Verordening

(EU) 2016/1447 (NC HVDC), overeen en legt dit vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

Artikel 6.27
1.

De aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem verstrekt simulatiemodellen, als bedoeld in artikel 54, eerste lid, van de Verordening
(EU) 2016/1447 (NC HVDC), aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor analyse van:

a.

b.

c.

dynamisch gedrag,

f.

stationaire harmonischen,

e.

2.

3.

normale bedrijfstoestand,

kortsluittoestand,

g.

elektromagnetische transiënten,
stabiliteit bij harmonischen en resonanties.

Naast een gedetailleerd model verstrekt de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem ook een generiek RMS model voor bestudering van dynamische verschijnselen in het gehele gekoppelde transmissiesysteem. Dit model is geschikt voor uitwisseling binnen ENTSO-E

verband.

De inhoud en de opmaak van de modellen, als bedoeld in artikel 54, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), zijn zodanig
dat de in het eerste lid van deze bepaling genoemde analyses kunnen worden uitgevoerd met de simulatieprogramma's die bij de netbeheer-

der van het landelijk hoogspanningsnet in gebruik zijn. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet specificeert de inhoud en de
opmaak van de modellen en de daarbij behorende documentatie in de ontwerpfase van het HVDC-systeem.

4.

Alleen die delen van de modellen die informatie bevatten aangaande intellectueel eigendom mogen worden versleuteld. Deze versleuteling

5.

De aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem zorgt ervoor dat de modellen gedurende de hele levensduur van het HVDC-systeem

6.
7.

mag niet belemmeren dat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in staat is om met de modellen de in het eerste lid van deze
bepaling genoemde analyses uit te voeren.

kunnen worden blijven gebruikt voor het uitvoeren van de analyses. Dit houdt in dat de modellen bij wijzigingen in het HVDC-systeem tijdig

vooraf geactualiseerd worden.

Bij vernieuwing van de simulatieprogramma's garandeert de aangeslotene die beschikt over het HVDC-systeem dat de modellen in staat
blijven de in het eerste lid van deze bepaling genoemde analyses uit te voeren.

De details van de inhoud en de opmaak worden in de ontwerpfase besproken met de aangeslotene die beschikt over het HVDC-systeem, en
worden vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.

NLE HVDC 54
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Eisen voor DC-aangesloten power park modules

PPM’s zijn AC-coHected’ en
'DC-connected'. Zij zijn dus
niet zelf op een gelijk-

stroomsysteem aangesloten, maar hun vermogen

wordt wel via een HVDC-

systeem getransporteerd.

Artikel 6.28
1.

NLE HVDC 39

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt naar de DC-aangesloten power park module een signaal, als bedoeld in artikel 39,
eerste lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), dat ofwel een in het synchrone gebied gemeten frequentie is ofwel

een referentiewaarde voor het werkzame vermogen. De DC-aangesloten power park module kan beide signaaltypen verwerken.

2.

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet specificeert voor de DC-aangesloten power park module die is aangesloten via een
HVDC-systeem dat is gekoppeld aan meerdere regelzones de gecoördineerde frequentieregeling, als bedoeld in artikel 39, eerste lid, onder-

3.

Indien de ontwerpfrequentie afwijkt van 50 Hz, specificeert de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de van toepassing zijnde
frequentiebereiken en tijdsperiodes, als bedoeld in artikel 39, tweede lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), en legt

4.

De DC-aangesloten power park module is in staat zich automatisch te ontkoppelen bij lage frequenties en bij hoge frequenties. De netbe-

5.

deel b, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

heerder van het landelijk hoogspanningsnet komt de voorwaarden en instellingen voor automatische ontkoppeling overeen met de aangeslo-

tene die beschikt over een DC-aangesloten power park module en neemt deze op in de aansluit- en transportovereenkomst.
Op de DC-aangesloten power park module is artikel 3.13, vierde lid van overeenkomstige toepassing.

Deze verwijzing is alleen

verantwoord als we zeker
weten dat deze waarden

niet gaan verschillen van de
PPM's op land uit Hfd 3.

6.
7.

Het uitgangsvermogen van een DC-aangesloten power park module wijzigt niet als gevolg van een wijziging van de frequentie, behalve

wanneer het werkzame vermogen wordt gemoduleerd als gevolg van de frequentierespons van de LFSM-O.

Op de DC-aangesloten power park module is artikel 3.24, eerste en tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6.29

NLE HVDC 40

1.

De tijdsduur van de bedrijfsperiode voor spanningen tussen 1,10 pu en 1,118 pu in netten met nominale spanning tussen 110 kV (inclusief) en

2.

De tijdsduur van de bedrijfsperiode voor spanningen tussen 1,118 pu en 1,15 pu in netten met nominale spanning tussen 110 kV (inclusief) en

3.

Voor DC-aangesloten power park modules op een net waarvan de 1 pu-referentie-AC-spanning kleiner is dan 110 kV gelden dezelfde eisen

4.

De DC-aangesloten power park module, aangesloten op een wisselstroomnet met een spanningsniveau lager dan 300kV, is in staat bij vari-

300 kV (exclusief), als bedoeld in artikel 40, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), is onbeperkt.

300 kV (exclusief), als bedoeld in artikel 40, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), is 30 minuten.
als voor DC-aangesloten power park modules op een net waarvan de 1 pu-referentie-AC-spanning gelijk is aan 110 kV.

de Verordening gebruikt om

a.

gelijk aan 0,14 bij een spanning van 0,9 pu tot 1,05 pu

maar het net achter de

c.

dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,14 en 0,0 bij een spanning tussen 1,05 pu en 1,1 pu.

maximumcapaciteit, als bedoeld in artikel 40, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC):

b.

5.

gelijk aan 0,0 bij een spanning gelijk aan 1,1 pu

De DC-aangesloten power park module, aangesloten op een wisselstroomnet met een spanningsniveau lager dan 300kV, is in staat bij vad-

erende spanning maximaal een hoeveelheid blindvermogen op te nemen dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen

tot maximumcapaciteit, als bedoeld in artikel 40, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC):

a.

gelijk aan 0,14 bij een spanning van 0,95 pu tot 1,1 pu

c.

dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,0 en 0,14 bij een spanning tussen 0,9 pu en 0,95 pu.

b. gelijk aan 0,0 bij een spanning gelijk aan 0,9 pu

6.

De term 'AC-netwerk’ is in

ërende spanning maximaal een hoeveelheid blindvermogen te leveren dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen tot

De DC-aangesloten power park module, aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau lager dan 300kV, is op grond van
het vierde en het vijfde lid in staat blindvermogen te leveren of op te nemen binnen en inclusief de grenzen van het rood gemarkeerde profiel

in onderstaand U-Q/Pm„-diagram, als bedoeld in figuur 7 van bijlage VII bij artikel 40, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC
HVDC):

U-Q/Pmax-profiel van een DC-aangesloten PPM
(Unom < BOOkV)
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Indien vereist is voor de spanningsstabiliteit komt de netbeheerder van het net op zee, in overleg met de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet met de aangeslotene die beschikt over een DC-aangesloten power park module een profiel overeen met een groter blind-

vermogensbereik dan de binnenste enveloppe van het in het derde lid gespecificeerde profiel bestrijkt en ligt dit vast in de aansluit- en trans8.

po rtovereenkomst.

De bijdrage van blindvermogen krijgt prioriteit boven de bijdrage van werkzaam vermogen tijdens bedrijfsvoering bij lage of hoge spanning
en bij storingen waarvoor fault-ride-through capaciteit vereist is.

Artikel 6.30
1.

De DC-aangesloten power park module voldoet ook tijdens het onderspanning brengen en gedurende de periode volgend op de synchroni-

2.

De netbeheerder van het net op zee, specificeert in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de uitgangssignalen die

NLE HVDC 41

satie aan de eisen van artikel 2.28.

de DC-aangesloten power park module verstrekt aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en aan de netbeheerder van het
net op zee en legt dit vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

Artikel 6.31
1.

2.

Voor de methode en de condities op basis waarvan de netbeheerder van het net op zee het minimum- en maximumkortsluitvermogen bepaalt, als bedoeld in artikel 42, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), geldt dat artikel 6.20, met uitzondering van on-

derdeel d, van overeenkomstige toepassing is

NLE HVDC 42
de NB op zee, want het

gaat over DC-aangeslotene

op een remote-end
converterstation.

De netbeheerder van het net op zee verstrekt de aangeslotene die beschikt over een DC-aangesloten power park module de netwerkequiva-

lenten, als bedoeld in artikel 42, onderdeel c, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), die het gedrag van het net beschrijven voor fre-

quenties tot ten minste 2500 Hz.

Artikel 6.32

NLE HVDC 43

Ten aanzien van de beveiliging van de DC-aangesloten power park module en overige onderdelen van de elektrische installatie, als bedoeld in
artikel 43, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), is artikel 2.13 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6.33
1.

De netbeheerder van het net op zee specificeert in aanvulling op artikel 2.28 en artikel 3.34 de eisen ten aanzien van de spanningskwaliteit,

2.

De netbeheerder van het net op zee specificeert in aanvulling op artikel 7.3, lid 3, onderdeel c, de eisen ten aanzien van de spanningsasymme-

NLE HVDC 44

waaraan een DC-aangesloten power park module moet voldoen, en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

trie, waaraan een DC-aangesloten power park module moet voldoen, en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

S 6.3

Eisen voor remote-end HVDC-convertorstations

Artikel 6.34

NLE HVDC 46

Artikel 6.35

NLE HVDC 47

Remote-end HVDC-convertorstations voldoen tevens aan de in paragraaf 6.1 gestelde eisen.

1.

Indien de nominale frequentie in het net waarop de DC-aangesloten power park modules en het remote-end HVDC-convertorstation zijn

2.

Het HVDC-systeem, waarvan het remote-end HVDC-convertorstation deel uitmaakt, is in staat de netfrequentie op het aansluitpunt in de

aangesloten, een andere vaste waarde heeft dan 50 Hz of variabel is, specificeert de netbeheerder van het net op zee de frequentiebereiken,
behorend bij de tijdsperiodes die in artikel 6.1, eerste lid zijn gespecificeerd en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

synchrone zone, waaraan het HVDC-systeem is gekoppeld, als snel signaal te verstrekken.

Artikel 6.36
1.

2.

NLE HVDC 48

De tijdsduur van de bedrijfsperiode voor spanningen tussen 1,10 pu en 1,12 pu in netten met nominale spanning tussen 110 kV (inclusief) en
300 kV (exclusief), als bedoeld in artikel 48, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), is onbeperkt.

De tijdsduur van de bedrijfsperiode voor spanningen tussen 1,12 pu en 1,15 pu in netten met nominale spanning tussen 110 kV (inclusief) en

300 kV (exclusief), als bedoeld in artikel 48, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), is 30 minuten.

3.

Voor remote-end HVDC-convertorstations aangesloten op een net waarvan de 1 pu-referentie-AC-spanning kleiner is dan 110 kV gelden de

4.

Voor remote-end HVDC-convertorstations is het bepaalde in artikel 6.29, vierde tot en met achtste lid, van overeenkomstige toepassing.

overeenkomstige, in pu-waarden opgestelde, eisen als voor remote-end HVDC-convertorstation aangesloten op een net waarvan de 1 pureferentie-AC-spanning gelijk is aan 110 kV.

Artikel 6.37

De netbeheerder van het net op zee verstrekt de aangeslotene die beschikt over een DC-aangesloten power park module de netwerkkenmerken, als bedoeld in artikel 49 van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), berekend overeenkomstig in artikel 6.20.

Artikel 6.38
1.

De netbeheerder van het net op zee specificeert in aanvulling op artikel 2.28 en artikel 3.34 de eisen ten aanzien van de spanningskwaliteit,

2.

De netbeheerder van het net op zee specificeert in aanvulling op artikel 7.3, lid 3, onderdeel c, de eisen ten aanzien van de spanningsasymme-

waaraan een remote-end HVDC-convertorstation moet voldoen, en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

trie, waaraan een remote-end HVDC-convertorstation moet voldoen, en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.

[NLE van HVDC artikel
40(2)(b)(i)] ingevutd
NLE HVDC 49
[NLE van HVDC artikel

32(1)]ingevukj
NLE HVDC 50
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Afwezig
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Vereniging Eigen Huis, VGGP, VGN, VNCI, VNONCW, VOEG en VWN

)

4.
Concept codewijzigingsvoorstel ter implementatie van de NC HVDC (BR-20181477)
NBNL geeft een toelichting. Er zijn drie bijlagen bijgevoegd. Bijlage 1 is al uitgebreid
behandeld in de stakeholder workshops. Nieuw nu zijn de begeleidende brief en
bijlage 2, de daadwerkelijke codeteksten. Voorgesteld wordt om bijlage 2 te
behandelen, de concrete codetekst en eventueel de begeleidende brief. De
vergadering heeft echter geen vragen bij deze documenten.
E-NL merkt op dat deze codewijzigingen goed zijn voorbereid.
VEMW vindt het een belangrijk voorstel. De leden van VEMW worden hierdoor
weliswaar niet direct geraakt, maar indirect wel. Het gaat dan om de betrouwbaarheid
van het systeem als geheel. Er zijn zorgen om hoe veranderingen met betrekking tot
energietransitie door werken.
Op pagina 2 van de brief staat dat andere alternatieven niet zijn onderzocht. VEMW
vraagt zich af waarom niet en wat hiervan de consequenties zijn. [Noot na de
vergadering: NBNL geeft aan dat op pagina 2 van de brief staat dat de alternatieven
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in bijlage 1 inhoudelijk worden besproken.] Op pagina 3 van de brief wordt gesproken
over snelle standaarddeviaties met betrekking tot HVDC. Dit lijkt een winstpunt. De
vraag is hoe onder spanning bijvoorbeeld geregeld wordt dat er eerder een aantal
windturbines uitvallen dan dat het hele net plat ligt.
In bijlage 1 wordt gesproken over de frequentiezekerheid en de noodzaak voor
synthetische inertie. Op pagina 33 tot en met 35 volgt hierover een toelichting. De
strekking hiervan is dat er meer renewables komen en dat de frequentiestabiliteit
hierdoor waarschijnlijk afneemt. Er is sprake van technische maatregelen om dit
tegen te gaan. Dit leidt echter wel tot hogere onderhoudskosten. Gevraagd wordt hoe
in Nederland de frequentiestabiliteit wordt opgevangen.
TenneT merkt op dat deze tekst niet door TenneT is opgesteld, maar vermoedt dat
wanneer generatoren snel in vermogen op en neer gaan, dit tot meer onderhoud
leidt.
E-NL geeft aan dat frequentievariaties een issue zijn in Europa. Je kunt het technisch
oplossen of via de markt, waarbij de marktoplossing de voorkeur heeft. Een mogelijke
oorzaak van deze spanningswisselingen betreft de overgangen van de uren.
TenneT meldt nog dat er anderhalve week geleden een e-mail is rondgestuurd met
een amendement als bijlage.
De voorzitter concludeert dat de vergadering er unaniem mee akkoord gaat om het
voorstel naar ACM te sturen.
(

)

\

