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AANTAL BIJLAGEN 

BETREFT Ontheffingsaanvraag artikel 37a Elektriciteitswet 1998 station Middenmeer 
Geachte heer, mevrouw, 
Met deze brief richt TenneT TSO B V. (hierna: TenneT) zich tot de Autoriteit Consument en Markt (hierna: 
ACM) met een verzoek gebaseerd op artikel 37a Elektriciteitswet (hierna. E-wet) tot het verkrijgen van een 
ontheffing van de verplichting tot het hebben van een enkelvoudige storingsreserve in het netontwerp en 
voor zover vereist de bedrijfsvoering conform de Netcode elektriciteit (hierna: de Netcode). 
Deze aanvraag wordt hierna verder toegelicht, waarbij achtereenvolgens wordt ingegaan op de aanleiding 
voor de netuitbreiding, een beschrijving van de netsituatie vóór uitbreiding, de geplande wijzigingen, de 
aanleiding voor de ontheffingsaanvraag, de beschrijving van de tijdelijke situatie en de zienswijze van de 
belanghebbende. Voorts zal TenneT ingaan op het (mede) op haar initiatief in procedure brengen van een 
codewijzigingsvoorstel. 
TenneT vraagt de ACM op een zo kort mogelijke termijn uitsluitsel te geven over de ontheffingsaanvraag. 
Dat is in het bijzonder van belang omdat de tijdelijke situatie binnenkort aanvangt, waarbij alle betrokkenen 
in een rechtsonzekerheid verkeren zolang op deze aanvraag niet is beslist. 
Bedrijfsvertrouwelijke gegevens 
Onderdeel van dit verzoek betreffen een bijlage met een overzicht van de afnemers die belanghebbenden 
zijn bij dit verzoek. TenneT verzoekt nadrukkelijk deze bijlagen als geheel als bedrijfsvertrouwelijke 
gegevens van TenneT en de betrokken belanghebbenden te beschouwen en daarmee rekening te houden 
bij de publicatie van dit verzoek en daarmee samenhangende (voorgenomen) besluiten. 

1. Aanleiding netuitbreiding 
In de kop van de provincie Noord-Holland zijn plannen voor grootschalige windenergie opwekking in de 
Wieringermeer. Het Windplan Wieringermeer is aangewezen door het kabinet in de structuurvisie 
Windenergie op land en in de structuurvisies van de provincie Noord-Holland en de gemeente Hollands 

TenneT TSO B V. Bezoekadres Utrechtseweg 310, Arnhem Postadres Postbus 718, 6800 AS Arnhem 
Factuuradres Postbus 428, 6800 AK Arnhem Handelsregister Arnhem 09155985 
Telefoon 0800 83 66 38 8 Fax 026 373 11 12 Internet www tennet.eu 

Openbaar



^Tennej Taking power further 
TenneT TSO B.V DATUM 21 februari 2019 

PAGINA 2 van 8 

Kroon. Initiatiefnemers {Nuon Windpark Wieringermeer B.V., ECN Wind Energy Facilities B V en Nuon 
Windpark Wieringermeer EXT B.V.') hebben hun krachten gebundeld en Windkracht Wieringermeer 
opgericht om het Wmdplan Wieringermeer ten uitvoer te brengen. De initiatiefnemers hebben allen 
aangegeven dat z,j op 20kV-niveau bij Liander N.V. (hierna: Liander) willen worden aangesloten zij hebben 
geen aanvraag bij TenneT gedaan. Liander kan deze vermogens niet in het huidige middenspanningsnet 
aci iteren en heeft - op basis van de Samenwerkingscode elektriciteit - een verzoek bij TenneT ingediend 

voor medewerking tot een nieuw centraal gelegen 150/20kV transformatiepunt in de Wieringermeer Gezien 
de omvang en afstand waarover de nieuwe energietransporten dienen plaats te vinden, is gekozen voor een 
ISOkV-oplossing. Zodoende zal een nieuw 150kV-station Middenmeer gerealiseerd worden, in eigendom en 
beheer bij TenneT, en een nieuw 20kV-station Middenmeer, in eigendom en beheer bij Liander. De details 
van deze netuitbreiding zijn neergelegd in paragraaf 3 van deze aanvraag. 
Naast de invoeding van elektriciteit vanuit het Windplan heeft Liander tevens een aanvraag ontvangen voor 
een aansluiting op het 20kV-station ten behoeve van Rijkswaterstaat (RWS) voor het afnemen van 
elektriciteit. Dit is tot op moment van schrijven de enige verbruiker die een aansluiting heeft aangevraagd en 
zal krijgen op het onderstation Middenmeer. 

Op hoogspanningsstation Middenmeer is Liander de enige aangeslotene gedurende de periode waar deze 
ontheffingsaanvraag op ziet. De afnemers van Liander op onderstation Middenmeer zullen in de lijdelijke 
situatie de volgende zijn: Nuon Windpark Wieringermeer B.V., ECN Wind Energy Facilities B V Nuon 
Windpark Wieringermeer EXT B.V. en Rijkswaterstaat. 

2. Situatie elektriciteitsnet vóór uitbreiding station Middenmeer 

ntÜÜt ~ ^ ^ k°P ,an Noor'J-H°"a"d Qevoed vanuit hel centraal gelegen ISOkV-station Ote leek Het ISOkV station Westwoud (gelegen in het zuiden van dit gebied) wordt met 2 circuits (bovenlijn) 
en met 1 circuit (ondergronds kabelcircuit) gevoed vanuit het tSOkV-station Oterleek. Het tSOkV-stalion 
^nl ,UTn^(9ele9en in he' n‘>0rde" Van he'9eblecl, *or<lt mel 2 circute {bovenlijn) gevoed vanuit het i oUKV-station Oterleek. 

° n lT riUm 'tWeede lid onder b uit de Netcode drijft voor dat een maximale onderbreking van 100 MW geoorloofd is ten tijde van onderhoud voor een duur van maximaal 6 uur. Dit criterium geeft 
aanleiding tot een knelpunt op de zogenaamde 150kV-uitloper Anna Paulowna - Oterleek. Door het 
realiseren van een nieuwe 150kV-verb.nding vanuit het 150kV-station Anna Paulowna via het nieuwe ISOkV- 
station Middenmeer naar het ISOkVstation Westwoud wordt de ISOkV-uitloper Anna Paulowna - Oterleek 
opgelost 

WeVngehrmee°Tv9er ^ 0626 Vennoo,schaP en aanvankelijke ontwikkelaar van dit windpark is Windcollectief Zie ook het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2017, Deel II, p. 128. 
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3. Geplande netuitbreiding 
Ten behoeve van het nieuwe 150/20kV transformatiepunt dient TenneT haar net te verzwaren. Om de 
voorziene hoeveelheid windenergie conform de netontwerpcriteria veilig af te kunnen voeren, zijn naast een 
nieuw centraal gelegen 150kV-station Middenmeer ook 150kV-kabelverbindingen (enkelcircuits) nodig 
tussen het nieuwe 150kV-station Middenmeer en nieuw 150kV-station De Weel, het 150kV-station Anna 
Paulowna en het 150kV-station Westwoud. Direct naast het nieuwe 150kV-station Middenmeer van TenneT 
wordt door Liander een nieuw 20kV-station gerealiseerd met zes 150/20kV-transformatoren en vijf 20kV- 
installaties. 
De technische details van de uitbreiding zijn als volgt: 

TenneT heeft de nieuwbouw van een nieuw openlucht (AIS) 150kV-station Middenmeer met 13 
velden, langsrailscheiding en een dwarsregelaar voor sturing in de ringstructuur beoordeeld als de 
meest efficiënte en toekomstbestendige oplossing voor de gevraagde capaciteit. 
Het 150kV-station Middenmeer wordt aangesloten met een 20 km lange enkelcircuit kabelverbinding 
met het 150kV-station Anna Paulowna, een 13 km lange enkelcircuit kabelverbinding naar het nog te 
realiseren 150kV-station De Weel en een 15 km lange enkelcircuit kabelverbinding naar het 150kV- 
station Westwoud. 
Daarnaast wordt nog een 15 km lang kabelcircuit aangelegd van het 150kV-station De Weel naar 
het 150kV-station Oterleek. De bestaande 150kV-installaties in Anna Paulowna en Westwoud 
worden uitgebreid met één veld. Station De Weel wordt tijdens de bouw voorzien van twee extra 
velden (AIS). 
De 150kV-installatie in Oterleek wordt uitgebreid met één veld (AIS). Op 150kV-station Middenmeer 
komen vier blindstroomcompensatiespoelen van SOMvar, ter compensatie van het door de kabels 
opgewekte blindvermogen Hieronder is een grafische weergave met daarin de netuitbreidingen op 
150kV-niveau weergegeven. 
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Voor een beschrijving van de stand van zaken verwijst TenneT ook naar haar website: 
https://www.tennet.eu/nl/ons-hooaspanninqsnet/onshore-proiecten-nederland/koD-van-noord-hnllan<i/ 

4. Aanleiding ontheffingsaanvraag 
De mbedrijfname van het 150kV-station Middenmeer en de 150kV-verbinding Middenmeer - Westwoud is 
voorzien in Q2 2019. Aanvankelijk volgde de ingebruikname van de 150 kV-verbinding Anna Paulowna - 
Middenmeer hetzelfde tijdspad. In de gerechtelijke procedure ter verkrijging van de benodigde vergunningen 
voor het tracé van de 150kV-verbinding Anna Paulowna - Middenmeer is een vertraging opgetreden. Als 
gevolg van de uitspraak van de Raad van State zijn herstelacties uitgevoerd voor de 150kV-verbinding Anna 
Paulowna - Middenmeer waarbij opnieuw zakelijk recht overeenkomsten met grondeigenaren gesloten 
moeten worden. Voor het geval deze zakelijk recht overeenkomsten niet conform een minnelijk overleg 
verkregen kunnen worden, is TenneT ook een gedoogplichtprocedure gestart. 
Naar verwachting zal de 150kV-verbinding Anna Paulowna - Middenmeer ongeveer anderhalf jaar later (Q4 
2020) in bedrijf kunnen worden genomen, ervan uitgaande dat de gedoogplichtprocedure zonder verdere 
vertraging wordt afgerond. Als gevolg van deze vertraging zal het hoogspanningsstation Middenmeer 
ongeveer anderhalf jaar slechts worden gevoed door één enkele 150kV-verbinding (Middenmeer - 
Westwoud). 
In die situatie voldoet TenneT tijdelijk niet aan haar verplichting om haar net uit te leggen met toepassing van 
een enkelvoudige storingsreserve (n-1). Om evenwel het station in gebruik te nemen en Liander en de 
afnemers van Liander van transport te kunnen voorzien, is een ontheffing noodzakelijk, zodat TenneT wordt 
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toegestaan om tijdelijk niet te voldoen aan de enkelvoudige storingsreserve. Middels een ontheffing ontstaat 
een mogelijkheid om tijdelijk te voorzien in transportcapaciteit in dit netdeel. Zou een ontheffing met worden 
toegestaan, dan kan TenneT (tijdelijk) geen gehoor geven aan het verzoek van Liander tot inbedrijfname van 
het 150kV-station Middenmeer, zodat ook de zes 150/20kV-transformatoren en vijf 20kV-installaties niet in 
bedrijf kunnen worden genomen. Liander zal op haar beurt haar afnemers niet kunnen voorzien van de 
transportdienst. De windparken kunnen niet starten met de productie van het duurzaam opgewekte 
windvermogen in de Wieringermeer zoals dat beoogd wordt vanaf Q2 2019. RWS kan haar aansluiting niet 
in gebruik nemen. 
Wordt TenneT toegestaan de storingsreserve tijdelijk los te laten, dan kan TenneT haar 150kV-station 
Middenmeer conform oorspronkelijke planning inbedrijf nemen, kan TenneT Liander toestaan de aansluiting 
van Liander op het 150kV-onderstation in bedrijf te nemen en kan Liander het transport voor haar afnemers 
verzorgen; zowel het duurzaam opgewekte windvermogen als het vermogen voor het verbruik door RWS. 
De noodzaak voor de ontheffing vervalt na uitbreiding van de transportcapaciteit van het hoogspanningsnet 
in de regio, de inbedrijfname van de 150kV-verbinding Anna Paulowna — Middenmeer (verwachting Q4 
2020). De noodzaak voor de ontheffing vervalt tevens indien de codewijziging (zie toelichting in paragraaf 7) 
leidt tot aanpassing van de Netcode. 
Hieronder is weergegeven welk tijdspad wordt gevolgd bij de realisatie van het nieuwe 150kV-station 
Middenmeer 

5. Tijdelijke situatie 
De tijdelijke situatie vanaf de ingebruikname van station Middenmeer en de verbinding Westwoud - 
Middenmeer (Q2 2019) tot ingebruikname van de verbinding Anna Paulowna - Middenmeer (Q4 2020) duurt 
ongeveer anderhalf jaar. Als de 150kV-verbinding Anna Paulowna - Middenmeer inbedrijf is genomen dan 
ontstaat een n-1 veilige netsituatie ten aanzien van de voeding van het 150kV-station Middenmeer 
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Om "adel,ge gevolgen „oor Liander en haar afnemer zoveel als mogelijk le beperken zal TenneT in de 
J elijke situatie (02 2019- Q4 2020) geen gepland onderhoud uitvoeren aan de 150kV-verbinding 

dan zal TlnlëTTtS'W0‘Jd, ^ ^ ^ ^ 00k) ,ocl19eplan<) on<terh°ud "«"9 zijn, dan zal TenneT dit vooraf afstemmen met Liander. a J 

zlSndr„?V'Ver6'"?9 Md<ienmeer - Westwou<i toch gepland) uitbedrijf moet worden genomen of als oh een storing voordoet, dan raakt zowel het 150kV-station Middenmeet van TenneT als het 20kV-sötion 
Middenmeet van Liander spanningsloos, De hersteltijd bij een stonng in de kabelverbinding word, gescht, 
op maximaal 14 dagen De hersteltijd is afhankelijk van de aard en de locatie van de storing 
De producerende afnemers op het net van Dander zullen de wmdparken moeten stilzetten en kunnen geen 
“I" T «oor de exploitanten van he, windpark za, beperk, h a * ,an he'9eproduceerde windvermogen Bij een onderbreking van het transport is de 
RWSToZo,: rP“en d6rhalVe '00rnama,iik ,lna"dae'Va" aard EP" *ransPortonderb,eking heeft voor da7!» , n , 'S aan9eWeZen ‘>p een "oodstroomvoo^iening. De schade voor Rijkswaterstaat zal in da, geval bestaan u„ de extra (operationele) kosten ten behoeve van de noodstroomv Jlening, 
In beginsel heeft TenneT bezwaren tegen het aansluiten van verbruikers in een situatie waarin de 
enkelvoudige sloringsreserve niet wordt geborgd, in een zogeheten n-situatie. Anders dan voor een 

^ !fk‘riC'te"' Z',n d° 9evd'ge" ''00, “«bruikers over het algemeen omvangrijker en minder eet vooraf te benoemen. RWS bevindt zich in een uitzonderlijke situatie: de gevolgen van een 
transportonde e g Z"'’ en beperkl 0m «e redenen is TenneT in dit concrete geval bereid een ontheffing aan te vragen. y een 

6. Zienswijze Liander 
Bijgevoegd is de zienswijze van Liander conform artikel 2 lid 1 sub c Beleidsregel procedure voor 
ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet. Uit deze zienswijze blijkt dat Liander geen bezwaar heeft tegen 
het ver lenen van een ontheffing. Zij stoelt dit mede op de verklaringen van geen bezwaar van haar 
aangeslotenen, te weten de wmdparkexploitanten en RWS, die aan de zienswijze van Liander zijn gehecht. 
Teneinde de financiële schade voor TenneT tot redelijke normen te beperken, heeft TenneT de afnemers 
van Liander verzocht ,n te stemmen met een verlengde hersteltijd als bedoeld in artikel 8.5 van de Netcode 

we en de verwachte hersteltijd van de kabelverbinding van maximaal 14 dagen. Met inachtneming van die 
erengde hersteltijd zal de compensatievergoeding conform de geldende regels (artikel 8.8 NetcodJ) en 

afspraken worden betaald aan de Liander's afnemers. 
7. Codewijzigingsvoorstef 

TenneT onderkent dat situaties die vergelijkbaar zijn met onderhavige casus zich mogelijk in de toekomst 
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vaker zouden kunnen voordoen. Het gaat hierbij om tijdelijke situaties waarbij de netbeheerder een 
netuitbreiding in voorbereiding heeft en/of aan het realiseren is, en waarbij tot aan finale realisatie de 
transportdienst kan worden aangeboden zonder daarbij - vooralsnog - te voldoen aan de ontwerp- en voor 
zover toepasselijk de bedrijfsvoeringscriteria zoals opgenomen in respectievelijk artikel 9.12 lid 2 en 9.13 lid 
1 onder a. 

Of TenneT in deze kwestie voldoet aan de netontwerpcriteria, hangt af van de interpretatie van het 
begrip "ontwerp". TenneT is in haar ontwerp uitgegaan van een enkelvoudige storingsreserve, maar 
op het moment van gewenste inbedrijfname zal het net zoals het op dat moment is gerealiseerd, niet 
met een enkelvoudige storingsreserve zijn uitgelegd. Dat leidt ertoe dat in die tijdelijke situatie het 
net niet met toepassing van een enkelvoudige storingsreserve in werking kan zijn. 

Teneinde voor dergelijke situaties een structurele oplossing te bieden, is TenneT voornemens de 
gezamenlijke netbeheerders te verzoeken op de kortst mogelijke termijn een codewijzigingsvoorstel in te 
dienen bij de ACM. Die codewijziging dient, binnen de grenzen die de E-wet stelt, zodanige ruimte te creëren 
voor netbeheerders om in vergelijkbare situaties afnemers de transportdienst te bieden. Het 
codewijzigingsvoorstel zal de strekking hebben de voorwaarden die de Netcode thans stelt in lijn te brengen 
met de normen die de wetgever in de Elektriciteitswet heeft gesteld. Om die reden verwacht TenneT dat een 
wijzigingsvoorstel met een dergelijke strekking zowel de goedkeuring van alle belanghebbenden als de ACM 
zal krijgen. Ten behoeve van een snelle voortgang van het codewijzigingsvoorstel verzoeken we de ACM 
reeds in een informeel stadium met de netbeheerders te overleggen over de scope van de codewijziging 
Ten overvloede merkt TenneT op dat de onderhavige situatie wezenlijk anders is dan de situatie waar de 
ACM Liander ontheffing voor heeft verleend inzake het onderstation Haarlemmermeer.3 In Haarlemmermeer 
was sprake van een bestaande netsituatie overeenkomstig de netontwerp- en bedrijfsvoeringscriteria in de 
regelgeving. Uitsluitend met het doel de vraag naar een verdubbeling van de transportcapaciteit versneld te 
kunnen realiseren - vooruitlopend op een noodzakelijke uitbreiding van het net van TenneT en Liander in de 
regio Haarlemmermeer-werd in die casus op voorhand ontheffing op het loslaten van de storingsreserve 
verzocht. Zonder ontheffing zouden aanvragen van een aantal ondernemingen in de regio (datacenters) niet 
op het openbare net kunnen worden aangesloten.4 In de casus Middenmeer is sprake van een reeds 
geplande en in uitvoering genomen netuitbreiding, die door externe factoren niet volgens de initiële planning 
tot realisatie komt. De geplande transportcapaciteit in het net van TenneT (en daarmee ook het net van 
Liander) wordt daarmee later dan beoogd beschikbaar voor Liander en haar afnemers die op deze 
uitbreiding van het net konden en mochten rekenen Met het verlenen van een ontheffing neemt ACM ten 
behoeve van de in dit verzoek genoemde afnemers de enige belemmerende factor weg. 

4 Een variant op grond van artikel 27, tweede lid, sub d, tweede deel E-Wet, zou vanwege de grote afstanden naar het dichtstbijzijnde onderstation waar voor deze aansluitingen met een capaciteit groter dan 10 MVA voldoende capaciteit in het net aanwezig was geen oplossing bieden, gelet op combinatie van elektrotechnische redenen en omgevingsrechtelijke complicaties. 
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8. Gevraagde beschikking (artikel 4:2 lid 1 sub c Awb) 

■ . °CR W° °m een ontheffin9 als bedoeld in artikel 37a van de Elektriciteitswet 1998 van het bepaalde 
houd d d Van de AUt0nteit C0nsument en Markt van 21 aPril 2016, kenmerk ACM/DE/2016/202151 dende de vaststelhng van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 
de NeÏo7J E erikCtte?' tDe 0ntheff'n9 W°rdt aangeVraa9d met het 009 °P de si^atie waarin een w.jziging van de Netcode Elektriciteit nog niet is gerealiseerd voor de navolgende bepalingen 

- artikel 9.12 lid 2, en d 
artikel 9 13 lid 1 ondera, indien en voorzover: 

o ae afspraken die met aangeslotenen zijn gemaakt niet aan te merken zijn als maatregelen in 
de bedrijfsvoering, als gevolg waarvan bij een onderbreking van het transport de vraag naar 
transportcapaciteit door aangeslotenen naar 0 MVA wordt bijgesteld; of o de tijdelijke situatie in Middenmeer niet gezien kan worden als een uitzondering onder de 
noemer uitloper1 conform artikel 9.13 lid 1 onder b. 

TenneT ve^oekt deze ontheffing voor de periode tot uiterlijk 1 juli 2021, of zoveel korter als de 150kV 
verbinding Anna Pau.owna - Middenmeer mbedrijf is genomen, dan we, een eerder moment waarop een 
wijziging van de Netcode elektriciteit de noodzaak voor een ontheffing wegneemt. 
Met deze ontheffing worden de belangen gediend die zijn beschreven in artikel 36 lid onder b tot en met f 
betrokken aLme^R 'T" ^ °P ^ be'an9en ^ dUUrZame °PWek Van elektriciteit door de ' 
Verordening 714/2009 " V0'd0et 06 aanVraa9 "" ^ re9e'S ^ ''n artikel 26b E-Wet en 

9. Afsluiting 

Informal T belan9S,e"ing uil "aa'ae raaclia Autoriteit op deze aanvraag. Indian verdere informatie nodig zou zijn, kunt u ondergetekenden daan/oor bereiken. 
Met vriendelijke groet, 




