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Onderwerp 
Zienswijze ontwerpbesluit betreffende de implementatie van de NC HVDC 

Geachte heer Don, 
Op 2 april 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) in de Staatscourant1 een me- 
dedeling gedaan van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit betreffende wijziging van de codes in 
het kader van implementatie van de Verordening (EU) 2016/1447 tot vaststelling van een netcode be- 
treffende eisen voor de aansluiting op het van hoogspanningsgelijkstroonsystemen en op gelijkstroom 
aangesloten powerpark modules2. 
Graag maken de gezamenlijke netbeheerders (hierna ook: Netbeheer Nederland) gebruik van de mo- 
gelijkheid om hun zienswijze te geven op het ontwerpbesluit. We geven in deze brief op een tweetal 
onderwerpen onze zienswijze: 

1. Toepassingsbereik 
2. Redactionele inconsistenties 

Toepassingsbereik 
Bij de implementatie van de Verordening (EU) 2016/631 tot vaststelling van een netcode betreffende 
eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (hierna: NC RfG) is zorgvuldig aan- 
dacht besteed aan het correct formuleren van het toepassingsbereik van de bepalingen. Dit komt in de 
thans vigerende Netcode elektriciteit tot uitdrukking in bijvoorbeeld Hoofdstuk 2 (welke eisen gelden 
voor welke aansluitingen), Hoofdstuk 3 (welke eisen gelden voor welke typen productie-eenheden) en 
Hoofdstuk 14 (welke eisen gelden voor bestaande productie-eenheden). Bij het voorbereiden van het 
voorstel dat tot onderhavig ontwerpbesluit heeft geleid, zijn we ten aanzien van het formuleren van het 
toepassingsbereik minder zorgvuldig geweest. In uw wijzigingsopdracht3 had u ons daar terecht al op 
gewezen. Bij beschouwing van het ontwerpbesluit blijkt dat we in de beantwoording van uw wijzigings- 
opdracht nog niet zorgvuldig genoeg geweest zijn. 
1 Staatscourant 2019, nr. 18477. 2 Kenmerk ACM/UIT/506930, zaaknummer ACM/18/0334086 
3 Brief met kenmerk ACM/UIT/506748, d.d. 7 februari 2019 
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In Hoofdstuk 6 ontbreekt een bepaling per paragraaf die het toepassingsbereik van de desbetreffende 
paragraaf bepaalt. Daarnaast is in Hoofdstuk 14 naar onze mening nu het onderscheid tussen 'be- 
staand’ en 'nieuw' nog niet correct geformuleerd. 
Aan paragraaf 6.1 dient een nieuw artikel 6.1 toegevoegd te worden, onder vernummering van de hui- 
dige artikelen 6.1 tot en met 6.27 naar 6.2 tot en met 6.28, luidend: 
Artikel 6.1 
In aanvulling op de voorwaarden in de paragrafen 2.1, 2.3 en 2.5 gelden voor een aansluiting van een 
HVDC-systeem op een hoogspanningsnet de voorwaarden van deze paragraaf. 
Aan paragraaf 6.2 dient een nieuw artikel 6.29 toegevoegd te worden, luidend: 
Artikel 6.29 
In aanvulling op de voorwaarden in de paragrafen 2.1, 2.3 en 2.5 gelden voor een DC-aangesloten 
power park module de voorwaarden van deze paragraaf. 
Door op deze wijze het toepassingsbereik van paragraaf 6.2 te benoemen, wordt het door ons voorge- 
stelde en in het ontwerpbesluit opgenomen artikel 6.32 overbodig. Dit artikel kan dan ook geschrapt 
worden. Dat betekent dat de in het ontwerpbesluit opgenomen artikelen 6.28 tot en met 6.31 hernum- 
merd worden naar artikelen 6.30 tot en met 6.33 en dat de in het ontwerpbesluit opgenomen artikelen 
6.33 tot en met 6.38 hernummerd worden naar 6.34 tot en met 6.39. 
In artikel 6.29 wordt venwezen naar paragrafen uit Hoofdstuk 2. Op basis van artikel 38 van de NC 
HVDC zouden echter ook bepaalde artikelen uit Hoofdstuk 3 van toepassing moeten zijn. Artikel 38 
van de NC HVDC verklaart namelijk de artikelen 13 tot en met 22 uit de NC RfG van toepassing op 
DC-aangesloten power park modules. De NLE's uit deze artikelen zijn uitgewerkt in Hoofdstuk 3. Niet 
alle artikelen uit Hoofdstuk 3 zijn echter één op één van toepassing op DC-aangesloten power park 
modules. Ook is het mogelijk dat bepaalde NLE's voor DC-aangesloten power park modules anders 
moeten worden ingevuld dan voor AC-aangesloten power park modules. Net zoals sommige NLE's 
voor offshore power park modules anders zijn ingevuld. Helaas hebben wij bij het opstellen van het 
oorspronkelijke voorstel deze impliciete NLE's over het hoofd gezien. Derhalve ontbrak dit onderdeel 
in het voorstel en dus ook in het ontwerpbesluit. Gezien het inhoudelijke aspect van de invulling van 
deze NLE's vinden wij het niet verantwoord om deze, zonder consultatie van de relevante stakehol- 
ders, door middel van een zienswijze aan het besluit toe te voegen. Daarom zullen wij in het derde 
kwartaal van 2019 een nieuw codewijzigingsvoorstel indienen, waarmee de uitwerking van deze 
NLE's aan paragraaf 6.2 kan worden toegevoegd. Deze planning achten wij verantwoord omdat de 
desbetreffende voorwaarden in Nederland voor het eerst toegepast zullen worden op het deel van het 
net op zee dat bekend staat als 'IJmuiden Ver’. 
Het toepassingsbereik van paragraaf 6.3 is al opgenomen in artikel 6.35 (6.34 in het ontwerpbesluit), 
maar kan, naar analogie van de bepalingen in Hoofdstuk 2 en van bovenstaande twee artikelen, beter 
geformuleerd worden als: 
Artikel 6.35 
In aanvulling op de voorwaarden van paragraaf 6.1 gelden voor remote-end HVDC-convertorstations 
de voorwaarden van deze paragraaf. 
Ten gevolge van het invoegen van bovenstaande artikelen dienen een aantal verwijzingen aangepast 
te worden. In artikel 6.33 (6.31 in ontwerpbesluit), eerste lid, dient de verwijzing naar artikel 6.20 aan- 
gepast te worden naar artikel 6.21. In artikel 6.36 (6.35 in ontwerpbesluit), eerste lid, dient de 
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verwijzing naar artikel 6.1, eerste lid, vervangen te worden door een venwijzing naar artikel 6.2, eerste 
lid. In artikel 6.37 (6.36 in ontwerpbesluit), vierde lid, dient de verwijzing naar artikel 6.29 vervangen te 
worden door een verwijzing naar 6.31. In artikel 6.38 (6.37 in ontwerpbesluit), dient de verwijzing naar 
artikel 6.20 vervangen te worden door een verwijzing naar artikel 6.21. 
In Hoofdstuk 14 zijn de eisen opgenomen die gelden voor productie-installaties die niet vallen onder 
de NC RfG. Door middel van onderhavig besluit wordt daar een artikel voor HVDC-systemen die niet 
vallen onder de NC HVDC aan toegevoegd. De formulering die we daarvoor in reactie op uw wijzi- 
gingsopdracht hadden voorgesteld voor artikel 14.1 blijkt bij nader inzien niet te voldoen. De eerste 
zorg was om uit te drukken dat bestaande productie-eenheden die substantieel gewijzigd worden als- 
nog onder de relevante bepalingen in Hoofdstuk 3 komen te vallen. Daartoe hadden we de formu- 
lering “Op elektriciteitsproductie-eenheden van het type A waarop overeenkomstig artikel 4, eerste lid, 
van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) niet van toe- 
passing is, [...] ” voorgesteld. Die formulering heeft echter een inconsistentie in zich: als de NC RfG 
niet van toepassing is, is ook de type-indeling niet van toepassing, en kan er niet van een type gespro- 
ken worden. Beter is het om aan te sluiten bij de formulering die ook in de Verordening (EU) 
2017/1485 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesys- 
temen (GL SO) gehanteerd wordt: “Op elektriciteitsproductie-eenheden die overeenkomstig de criteria 
van artikel 5 van Verordening (EU) 2016/631 als type A zouden worden geclassificeerd”. Dit betekent 
dat artikel 14.1 dient te komen te luiden: 
Artikel 14.1 
1. Op elektriciteitsproductie-eenheden die overeenkomstig de criteria van artikel 5 van Verordening 

(EU) 2016/631 als type A zouden worden geclassificeerd maar waarop overeenkomstig artikel 4, 
eerste lid. van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) 
niet van toepassing is, is artikel 3.13 niet van toepassing. 

2. Op elektriciteitsproductie-eenheden die overeenkomstig de criteria van artikel 5 van Verordening 
(EU) 2016/631 als type B zouden worden geclassificeerd maar waarop overeenkomstig artikel 4, 
eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) 
niet van toepassing is, zijn de artikelen 3.13 en 3.17 tot en met 3.19 niet van toepassing. 

3. Op elektriciteitsproductie-eenheden eenheden die overeenkomstig de criteria van artikel 5 van 
Verordening (EU) 2016/631 als type C zouden worden geclassificeerd maar waarop overeenkom- 
stig artikel 4, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), de Verordening (EU) 
2016/631 (NC RfG) niet van toepassing is, zijn de artikelen 3.13, 3.17 tot en met 3.19 en 3.24 tot 
en met 3.26 niet van toepassing. 

4. Op elektriciteitsproductie-eenheden eenheden die overeenkomstig de criteria van artikel 5 van 
Verordening (EU) 2016/631 als type D zouden worden geclassificeerd maar waarop overeenkom- 
stig artikel 4, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), de Verordening (EU) 
2016/631 (NC RfG) niet van toepassing is, zijn de artikelen 3.13, 3.17 tot en met 3.19 en 3.24 tot 
en met 3.26 en 3.28 tot en met 3.31 niet van toepassing. 

In aansluiting op de herformulering dient uit oogpunt van redactionele consistentie ook de formulering 
voor ‘bestaand’ in de artikelen 14.2 tot en met 14.5 aangepast te worden, ook al maken deze artikelen 
geen onderdeel uit van het ontwerpbesluit. 
Deze artikelen, telkens het eerste lid, dienen dan ook als volgt aangepast te worden: 
Artikel 14.2 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 14, eerste lid, voldoen elektriciteitsproductie-eenheden die 

overeenkomstig de criteria van artikel 5 van Verordening (EU) 2016/631 als type A zouden worden 
geclassificeerd maar waarop overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de Verordening (EU) 
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2016/631 (NC RfG) de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) niet van toepassing is, en die zijn 
aangesloten op een laagspanningsnet, in aanvulling op paragraaf 3.4 aan het tweede lid. 

Artikel 14.3 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 14, eerste lid, voldoen elekthciteitsproductie-eenheden die 

overeenkomstig de criteria van artikel 5 van Verordening (EU) 2016/631 als type A zouden worden 
geclassificeerd maar waarop overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de Verordening (EU) 
2016/631 (NC RfG) de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) niet van toepassing is, en die zijn 
aangesloten op een middenspanningsnet, in aanvulling op paragraaf 3.4 aan het tweede tot en 
met zevende lid. 

Artikel 14.4 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 14, eerste lid, voldoen elektriciteitsproductie-eenheden die 

overeenkomstig de criteria van artikel 5 van Verordening (EU) 2016/631 als type B of C zouden 
worden geclassificeerd maar waarop overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de Verordening (EU) 
2016/631 (NC RfG), de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) niet van toepassing is, en die zijn 
aangesloten op een middenspanningsnet, in aanvulling op paragraaf 3.5 aan artikel 14.3 en het 
tweede tot en met achtste lid. 

Artikel 14.5 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 14, vierde lid, voldoen elektriciteitsproductie-eenheden die 

overeenkomstig de criteria van artikel 5 van Verordening (EU) 2016/631 als type D zouden worden 
geclassificeerd maar waarop overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de Verordening (EU) 
2016/631 (NC RfG) de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) niet van toepassing is, in aanvulling 
op paragraaf 3.5 aan de artikelen 14.3 en 14.4 en aan het tweede tot en met dertiende lid. 

Daarop aansluitend constateren we dat in het nieuwe artikel 14.7 voor bestaande HVDC-systemen 
wordt terugverwezen naar onder andere artikel 6.16 (6.15 in het ontwerpbesluit) en dat in dat artikel 
opnieuw onderscheid wordt gemaakt tussen bestaande en nieuwe HVDC-systemen. Beter is het om 
de bepaling in artikel 6.16 voor (met naam genoemde) bestaande systemen op te nemen als twee lid 
in artikel 14.7. Het eerste lid van artikel 6.16 komt dan te luiden: 
Artikel 6.16 
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. het herstel van het werkzame vermogen begint op een spanningsniveau van 90% van de span- 

ning direct voorafgaande aan de storing: 
b. de maximale toegestane tijd voor het herstel van het werkzame vermogen is 0,2 seconden, 

tenzij anders overeengekomen vanwege technologiespecifieke beperkingen of beperkingen 
aangaande operationele netwerkveiligheid van het landelijk hoogspanningsnet; 

c. de grootte voor het herstel van het werkzame vermogen is tenminste 90% van het vermogen 
direct voorafgaande aan de storing: 

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

En aan artikel 14.7 wordt een tweede lid toegevoegd: 
Artikel 14.7 
1. Op HVDC-systemen waarop, overeenkomstig artikel 4, eerste lid van de Verordening (EU) 

2016/1447 (NC HVDC), uitsluitend de artikelen 26, 31, 33 en 50 van de Verordening (EU) 
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2016/1447 (NC HVDC) van toepassing zijn, zijn van hoofdstuk 6 uitsluitend de artikelen 6.16, 6.20, 
6.22 en 6.39 van toepassing. 

2. In afwijking van artikel 6.16, eerste lid, is de maximale toegestane tijd voor het herstel van het 
werkzame vermogen gelijk aan 0,3 seconden voorde verbinding Eemshaven-Denemarken, 0,35 
seconden voor de verbinding Maasvlakte-Groot-Brittannië en 0,6 seconden voor de verbinding 
Eemshaven-Noorwegen. 

Redactionele inconsistenties 
De volgende redactionele inconsistenties hebben we opgemerkt: 
- Op een aantal plaatsen waar de verwijzing naar een artikel in de NC HVDC niet gevolgd wordt 

door een artikellid kan de komma vervallen. Dit komt voor in 
o artikel 6.12 (ontwerpbesluit 6.11), eerste lid 
o artikel 6.13 (ontwerpbesluit 6.12) 
o artikel 6.14 (ontwerpbesluit 6.13), eerste lid 
o artikel 6.17 (ontwerpbesluit 6.16) 
o artikel 6.19 (ontwerpbesluit 6.18), eerste lid 
o artikel 6.34 (ontwerpbesluit 6.33), eerste lid 
o artikel 6.39 (ontwerpbesluit 6.38), eerste lid 

- Artikel 6.7 (ontwerpbesluit 6.6): het lidnummer mag weg, want dit artikel heeft maar één lid. 
- Artikel 6.9 (ontwerpbesluit 6.8): in het tweede lid, onderdeel e, dient, uit oogpunt van consistentie 

met het woordgebruik elders in de Netcode, “reactieve stroom” vervangen te worden door “blind- 
stroom”. 

- Artikel 6.9 (ontwerpbesluit 6.8): in het tweede lid, onderdeel e, staat een punt teveel voor IN in de 
opsomming van de betekenis van de symbolen. 

- Artikel 6.9 (ontwerpbesluit 6.8): in het derde lid, staat tweemaal het woord “specificeert”; één van 
beide mag weg. 

- Artikel 6.10 (ontwerpbesluit 6.9): in de leden één tot en met zes moet een spatie toegevoegd wor- 
den tussen "300" en "kV". 

- Artikel 6.10 (ontwerpbesluit 6.9): in het vierde lid, onderdeel b, moet een spatie toegevoegd wor- 
den tussen "1,1" en "pu". 

- Artikel 6.12 (ontwerpbesluit 6.11): in het vierde en vijfde lid moet een spatie toegevoegd worden 
tussen landelijk en hoogspanningsnet. 

- Artikel 6.15 (ontwerpbesluit 6.14): in het tweede lid moet "0.7" vervangen worden door "0,7". 
- Artikel 6.16 (ontwerpbesluit 6.15): in het eerste lid, onderdeel c, kan “is 90% van het vermogen” 

beter geformuleerd worden als “is tenminste 90% van het vermogen”. 
- Artikel 6.17 (ontwerpbesluit 6.16): aan het eind van de zin ontbreekt een punt. 
- Artikel 6.23 (ontwerpbesluit 6.22): de verwijzing naar de NC HVDC dient eerder in de zin te komen: 

“... instellingen overeen die relevant zijn voor het HVDC-systeem, als bedoeld in artikel 34 [...], en 
legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst." 

- Artikel 6.28 (ontwerpbesluit 6.27): in de opsomming in het eerste lid, ontbreekt onderdeel d. De on- 
derdelen e tot en met g kunnen hernoemd worden naar de onderdelen d tot en met f. 

- Artikel 6.30 (ontwerpbesluit 6.28): in het vijfde lid ontbreekt een komma na 'vierde lid'. 
- Artikel 6.31 (ontwerpbesluit 6.29): in het vierde lid dient een spatie toegevoegd te worden tussen 

'300' en ’kV. 
- Artikel 6.31 (ontwerpbesluit 6.29): in het zevende lid wordt verwezen naar het derde lid. Dat moet 

echter een verwijzing naar het zesde lid zijn. 
- Artikel 6.32 (ontwerpbesluit 6.30): in het eerste lid dient een spatie ingevoegd te worden tussen 

'onder' en ’spanning’. 
- Artikel 6.32 (ontwerpbesluit 6.30): in het tweede lid dient de komma na “net op zee” verwijderd te 

worden. 
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- In artikel 13.8, eerste lid, onderdeel k, onder 1° staat “het nominale vermogen”. Op vergelijkbare 
plaatsen in de overige artikelen van Hoofdstuk 13 staat “het nominale schijnbare vermogen”. 

M t i d li k t



Bijlage 1 Voorgestelde codeteksten 

Kenmerk 
BR-2019-1610 

[02-04-2019] odtwbest ACMAJIT(6069X 

115-05-2019] zienswijze BR-2019-1610 

(1505-2019] zienswijze BR-2019-1610 

[15052019] zienswijze BR-2019-1610 

[15052019] zienswijze BR-2019-1610 

Datum 
16 mei 2019 

5 6.1 Algemene eisen voor HVDC-aansluitinaen 
Artikel 6.1 

In aanvulling op de voorwaarden in de paragrafen 2.1. 2.3 en 2.5 gelden voor een aanslui- 
ting van een HVDC-svsteem op een hoogspanningsnet de voorwaarden van deze paragraaf. 

Artikel 6-1 2 
1. Het HVDC-svsteem is in staat om oo het net aangesloten en in bedrijf te blijven binnen de 

volgende freauentiebereiken en tijdsperiodes, als bedoeld in artikel 11. eerste lid, van de 
Verordening (EU) 2016/1447 iNC HVDQ 
a. in de freauentieband van 47.0 Hz tot 47.5 Hz gedurende minimaal 60 seegndem 
b- in de freouentieband van 47.5 Hz tot 48.5 Hz gedurende minimaal 90 minuten; 
c. in de frequentieband van 48.5 Hz tot 49,0 Hz gedurende minimaal 90 minuten; 
d. in de freauentieband van 49.0 Hz tot 51,0 Hz gedurende onbeperkte tiid; 
e in de frequentieband van 51.0 Hz tot 51.5 Hz gedurende minimaal 90 minuten; 
f in de freouentieband van 51.5 Hz tot 52.0 Hz gedurende minimaal 15 minuten. 

? De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt over 
een HVDC-systeem kunnen overeenstemming bereiken gver bredere freqgentieberei.ke_n.Qf 
lanoere minimumbedriifsperiodes dan gespecificeerd in lid 1. Zjj leggen de afspraken vast in 
de aansluit- en transportovereenkomst, 

3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt over 
een HVDC-svsteem komen de frequenties overeen waarbij het HVDC-svsteem in staat i5 
zich automatisch te ontkoppelen, als bedoeld in artikel 11, derde !id, van dfi_Verordening 
(EU1 2016/1447 fNC HVDQ. De overeengekomen waarden worden vastgelegd in de aan- 
sluit- en transDortovereenkomst. 

Artikel 6^2 3 
1. Ten aanzien van het oo een instructie van de netbeheerder van het landelijk hoogspan- 

ningsnet regelen van het werkzaam vermogen, als bedoeld in artikel 13. eerste lid, onder- 
deel a. van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC). geldt dat: 
a de minimale en maximale vermogenstap voor de aanpassing van het werkzaam ver- 

bet werkzaam vermogen bedragen; 
b. de minimale HVDC- transportcapaciteit van het werkzaam vermogen, beneden welke 

geen transportcapaciteit vereist is. 0 MW bedraagt, tenzij anders overeengekomen op 
basis van technologie specifieke beperkingen. De netbeheerder legt in dat geval de 
waarde vast in de aansluit- en transportovereenkomst. 

c. de maximale vertraginqstijd. waarbinnen een HVDC-svsteem in staat is het transport 
van werkzaam vermogen van werkzaam vermogen aan te passen na ontvangst van een 
verzoek. 100 ms bedraagt. 

2. De wiize waarop het HVDC-svsteem in staat is de invoeding van het getransporteerde werk; 
zaam vermogen te wijzigen in het geval van storingen in één of meerdere van de verbon- 
den AC-netwerken. als bedoeld in artikel 13. eerste lid, onderdeel b, van de Verordening 
(EUI 2016/1447 (NC HVDG. wordt vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst. 

3. Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet eist dat het HVDC-svsteenn in 
staat is het getransporteerde werkzaam vermogen zo snel mogeliikjm te keren, als be- 
doeld in artikel 13. eerste lid, onderdeel c. van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC). 
komt hii met de aangeslotene die beschikt over een HVDC-sy$teem de voor de snelle onv 
kering benodigde tiid overeen en leot deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst. 

4 De besturingsfuncties van het HVDC-svsteem zijn in staat om automatisch corrigerende 
maatregelen te nemen, inclusief onder meer het beëindigen van de OP- en afreqelinq en het 
blokkeren van de FSM. LFSM-O. LFSM-U en frequentiereqeling. De netbeheerder van het 
landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt over een HVDC-svsteem ko- 
men de trigger- en blokkeringscriteria, als bedoeld in artikel 13, derde lid, van de Verorde- 
ning iEUl 2016/1447 (NC HVDQ. overeen en leggen deze vast in de aansluit- en transport- 
overeenkomst. 

Artikel 6.3 4 
1. Het HVDC-svsteem is in staat synthetische inertie te leveren in reactie OP frequentieveran- 

deringen. als bedoeld in artikel 14. eerste lid, van de Verordening [EU) 2016/1447 (NC 
HVDa. 

2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet specificeert op basis van de resultaten 
van uitgevoerde studies het principe van het regelsysteem en de orestatieparameters ten 
aanzien van de snelle aanpassing van het werkzaam vermogen dat wordt geïnjecteerd in of 
onttrokken aan het hoogspanningsnet, als bedoeld in artikel 14. tweede lid, van de Verorde- 
ning (EUI 2016/1447 [NC HVDO en legt deze vast in de aansluit- en transportovereen- 
komst: 

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

NLE HVDC 11 

MIE HVDC 13 

NLE HVDC 14 

[15052019] zienswijze BR-2019-1610 Artikel 6,4 5 NLE HVDC 15 
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1. Het HVDC-svsteem is in staat, wanneer de frequentiegevoelicie modus (FSM) in bedrijf is. de frequentierespons voor het werkzaam vermogen te leveren, als bedoeld in artikel 15 en Bij- lage II onder A. eerste lid, onderdeel a. van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDQ, overeenkomstig de volgende parameters. a. de dode band van de frequentierespons is instelbaar tussen 0 en 500 mHz; b. de statiek voor opreqelino is instelbaar met een minimale waarde van 0.1%; c. de statiek voor afreaelino is instelbaar met een minimale waarde van 0.1%; d. de ongevoeligheid van de frequentierespons is 10 mHz. 
7 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt over een HVDC-svsteem komen de instellingen voor de dode band van de freguentierespons. de statiek voor ooregelino en de statiek voor afregelinq overeen. De overeengekomen waar- den worden vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst, 
3. Het HVDC-svsteem is in staat om. in reactie op frequentiestapveranderinqen wanneer d<? freniientieoevoelige 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 HVDQ, het 

werkzaam vermogen aan te passen op een dusdanige manier dat de initiële vertraging maximaal 01 s bedraagt, tenzij de aangeslotene die beschikt over het HVDC-svsteem met 
een toereikende verklaring aantoont dat deze tijd niet korter kan. Indien de Initiële vertra- ging langer duurt dan 0.1 s. leggen de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt over het HVDC-svsteem de instelling vast in de aansluit- en 
transportovereenkomst. 

4. Het HVDC-svsteem is in staat om, in reactie op freguentiestapveranderinqen wanneer de gelimiteerde frequentiegevoelige modus - overfrequentie (LFSM-Ol in bedrijf is. al? bedoeld in artikel 15 en Bijlage II onder B, eerste lid, onderdeel c. van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDO. het werkzaam vermogen zo snel als technisch mpgelijk aan te pas.- sen. met een initiële vertraging van maximaal 0.2 s en met de volledige activering binnen 
2JL 

5. Het HVDC-svsteem is in staat om, in reactie op frequentiestapveranderinqen wanneer de nelimiteerde frequentiegevoeliae modus - overfrequentie (LFSM-O) in bedrijf is. ais 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. de freauentiedrempelwaarde instelbaar is tussen 50.2 Hz en 50.5 Hz (inclusief): b. de instelling van de freauentiedrempelwaarde 50.2 Hz is; c. de statiek instelbaar is met een minimale waarde van 0.1%; d. de default instelling van de statiek 5% is; e. het HVDC-svsteem bij het bereiken van het minimumreoelniveao PP dit niveag in be- 

drijf blijft. 
6. Het HVDC-svsteem is in staat om. in reactie op frequentiestapverandenngen wanneer de gelimiteerde frequentiegevoelige modus - onderfrequentie (LFSM-U) in bedrijf is. als be- doeld in artikel 15 en Bijlage II onder B. eerste lid, onderdeel c. van de Verordening. (ELÜ 2016/1447 (NC HVPQ. het werkzaam vermogen zo snel als technisch mooelük aan te Pas- sen met een initiële vertraging van maximaal 0.2 s en met de volledige activering binnen 2 

i, 
7. Het HVDC-svsteem is in staat om. in reactie op frequentiestapveranderingen wanneer de gelimiteerde frequentieoevoeliae modus - onderfreouentie (IFSM-U) in bedrijf is. als be- doeld in artikel 15. Bijlage II onder B. tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC 

HVDQ. het werkzaam vermogen aan te passen, waarbij; a. de frequentiedrempelwaarde instelbaar is tussen 49,5 Hz en 49,8 HZJ b. de instelling van de frequentiedrempelwaarde 49,8 Hz is; 
c. de statiek instelbaar is met een minimale waarde van OA.%1 d. de default instelling van de statiek 6% is, 

Artikel 6. 5 6 
1. Het HVDC-svsteem is uitoerust met een onafhankelijke regelmodus. als bedoeld iJLartikel 16. eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDQ. 
2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet specificeert de eisen ten aanzien van het werkingsprincipe. de bijbehorende prestatieparameters en de activerinascriteria van de frequentieregelino. als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 INC HVDQ. en legt deze vast in de aansluit- en tranSDortovereenkomst. 
Artikel 6. 6 7 
±—De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet specificeert het maximumverlies van werkzaam vermogen, als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 INC HVDQ. en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst. 
Artikel 6. 7 8 

Dit overlapt dit niet 
met tweede lid, want 
dit is specifiek voor 
initiële vertraging en 
lid 2 is algemeen voor 
a t/m d uit het eerste 
lid. 

De formulering in on- 
derdeel d m.b.t. ’de- 
fault’ is afgeleid van 
de NC RfG. Bij (b) is 
de instelling voorge- 
schreven (Entso-E) en 
deze wordt in principe 
niet gewijzigd. Voor 
een wijziging is een 
codewijzigingsvoorstel 
nodig. Bij (d) is sprake 
van een voorkeu, 
waarvan mag worden 
afgeweken 

Zie bij lid 5. 

(15-05-2019) zienswijze BR-2019-1610 
1. De 1 pu-referentiespanningen in het hoogspanningsnet zijn 110 kV. 150 kV, 220 kV en 400 kV. 
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2. De tijdsduur van de bedriifsperiode 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 HVDQ. is 20 minuten. 
3. De tijdsduur van de bedriifsperiode voor spanningen tussen 1.05 PU en 1.0875 DU in netten met nominale spanning tussen 300 kV (inclusiefl en 400 kV (inclusief), als bedoeld in artikel 18. eerste lid, van de Verordening (EDI 2016/1447 (NC HVDCl. is 60 minuten. 
4 Indien vereist om de systeemveiliaheid te handhaven ofte herstellen, bereiken de netbe- heerder van het landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt over een HVDC-svsteem overeenstemming over grotere spanningsbereiken of langere minimumbe- driifsperiodes 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-svsteem bereiken overeenstemming over de voorwaarden en de instellingen voor automatische ontkoppeling, als bedoeld in artikel 18. derde lid, van de Verordening iEU) 2016/1447 INC HVDG. en leonen deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst. 
6. Voor een HVDC-convertorstation. aangesloten op een net waarvan de 1 pu-referentie-AC- spanning kleiner is dan 110 kV. pelden dezelfde eisen als voor een HVDC-convertorstation. 

aangesloten op een net waarvan de 1 pu-referentie-AC-spanning gelijk is aan 110 kV, 
7. Voor een HVDC-convertorstation. aangesloten op een net waarvan de 1 pu-referentie-AC- spanninn groter is dan 400 kV. pelden dezelfde eisen als voor een HVDC-convertorstation. 

aangesloten op een net waarvan de 1 pu-referentie-AC-spanninq qeliik is aan 4Q0 kV, 
Artikel 6.8 9 
1. Tenzij anders overeengekomen beschikt het HVDC-svsteem over de capaciteit om snelle foutstroom OP het overdrachtsount te leveren in het geval van symmetrische fouten, als be- doeld in artikel 19. eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC). 
2. Ten aanzien van het leveren van snelle foutstroom op het overdrachtspunt geldt, in over- eenstemming met artikel 19. tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVPQ, 

dat: a. ingeval van een spanninasafwiiking van meer dan 10% van de effectieve waarde OP het overdrachtspunt van de aansluiting van het HVDC-convertorstation additionele blind- 
stroominjectie wordt geactiveerd. h. de spanningsregelino ervoor zorgt dat de aanvoer van additionele blindstroom, afkarn; 
stip van het HVDC-convertorstation. met minimaal 2% en maximaal 10% van de nomii nale stroom (gebaseerd op het nominale schijnbare vermogen S,,,^ per procent spanningsafwiikinq vanaf de dode band verzekerd is: c- de vereiste blindstroom volledig beschikbaar is na 40 ms (tijd tot eerste piek bü heLinz slinoereffect) na de storinosaanvang in het net, met een stiigtiid van minder dan 30 ms tussen 10 en 90% van de stabiele eindwaarde; d. additionele blindstroominjectie wordt geleverd met een spanninqslimiet van ten minste 120% van de nominale spanning op het overdrachtspunt van het HVDC-convertQrsta: tion: e. de te injecteren additionele blindstroom Al» (gedefinieerd als het verschil van de reac- tieve blindstroom tijdens de storing (lal en de reactieve blindstroom voor de storing 0Bn1l evenredig is aan de spanningsafwiiking als volgt: AIB = I (UTUnLCÜNlj-lN^k waarbij: Alp: additionele blindstroominiectie; (U- Upl / Uw: relatieve spanninqsafwiikinq in pu; 
U: spanning tijdens de storing: Up: spanning vóór de storing: 

k: helling voor de additionele blindstroominjectie: 
f. het aanoassingsbereik van k is: 2 s k < 10: o. de aanoassingsstao van k kleiner is dan of gelijk aan 0,01 pu; 
h. de standaardwaarde van k is; 2: i. in geval van wijziging van het instelpunt de netbeheerder vier weken van tevoren een kennisgeving aan de aangeslotene die beschikt over een HVDC-svsteem geeft; j. nadat de storing voorbij is. wordt gestreefd naar een stabiele werking, k- de te injecteren blindstroom minimaal L bedraagt bij maximale spanninosdaling. 

3 De netbeheerder specificeert, in overieo met de netbeheerder van het landelijk hoogspan- ningsnet sneetficeert. voor asymmetrische stroominiectie. als bedoeld in artikel 19. derde lid, 
van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDQ. de parameters voor het normale systeem en het inverse systeem en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst. 

[1505-2019] zienswijze BR-2019-1610 Artikel 6, 9 10 
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1. Het HVDC-systeem. aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau lager 
dan 300 kV. is in staat bii variërende spanning maximaal een hoeveelheid blindvermogen te 
leveren dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermoqen tot maximale 
HVDC-transportcapaciteit van werkzaam vermogen, als bedoeld in artikel 20. eerste lid, van 
de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC): a. gelijk aan 0.35 bii een spanning van 0.925 PU tot 1.1 PU; 
b.  gelijk aan 0.1 bii een spanning gelijk aan 1.15 pu; 
c. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,35 en 0.1 bü een spanning tussen 1.1 pu en 1,15 PU, 

2. Het HVDC-svsteem. aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau lager 
dan 300 kV. is in staat bii variërende spanning maximaal een hoeveelheid blindvermogen op 
te nemen dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermoqen tot maximale 
HVDC-transportcapaciteit van werkzaam vermogen, 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; b. gelijk aan 0,1 bij een spanning van 0.925 PU: 
c. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0.1 en 0,4 bii een 

spanning tussen 0,925 pu en 1,Q25 nu. 
3. Een HVDC-systeem, aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsnivt 

dan 300 kV is oo grond van het eerste en het tweede lid in staat blindvermogen te 
of op te nemen binnen en inclusief de orenzen van het rood gemarkeerde profiel ii 
staand U-O/P..„ diagram, als bedoeld in figuur 5 van bijlage IV bii artikel 20. eerst< 
de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC): 

U-Q/Pmax-profiel van een HVDC-systeem 
(Unom < BOOkV) 

1 X 
1 1 
1 \ 1 \ V 1 
 1 i 

-O.S Opname Levering 
(capacitief) (inductief) 

Q/Pmax 

- Vaste buitenste enveloppe 
— — Binnenste enveloppe 

4 Het HVDC-systeem aangesloten oo een hoogspanningsnet met een spanningsniveau gelijk 
aan of groter dan 300 kV is in staat bii variërende spanning maximaal een hoeveelheid 
blindvermogen te leveren dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen 
tot maximale HVDC-transportcapaciteit van werkzaam vermogen, als bedoeld in artikel 2Q, 
eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC); 
a. geliik aan 0.35 bii een spanning van 0,875 pu tot 1,05 PU; 
b. gelijk aan 0,1 bij een spanning van 1,1 pu; 
c. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,35 en 0,1 bü een 

spanning van 1,05 pu tot 1.1 PU. 
5. Het HVDC-systeem aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau geliik 

aan of groter dan 300 kV is in staat bii variërende spanning maximaal een hoeveelheid 
blindvermogen op te nemen dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindver.- 
mogen tot maximale HVDC-transportcapaciteit van werkzaam vermogen, als bedoeidirLai; 
tikel 20. eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC): 
a. oeliik aan 0.4 bii een spanning van 0,975 pu tot 1,1 pu; 
b. gelijk aan 0,1 bij een spanning van Q.S73 PUI 
c. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,1 en 0,4 bii een spanning van 0,875 pu tot 0.975 DU. 

6. Het HVDC-svsteem aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau geliik 
aan of groter dan 300 kV 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 crofiel 
in onderstaand U-Q/Pmax-diagram. als bedoeld in figuur 5 van bijlage IV bii artikel 20. eer- 
ste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC); 
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U-Q/Pmax-profiel van een HVDC-systeem (Unom > 300kV) 
1,15 
1,1 

1,05 I 1 => 
0,95 

0,9 
0,85 

1 X 
1 1 
\ 1 

> 11 
N_ — _ 1 

Opname 
(capacitief) 

Levering 
0 (inductief) 
Q/Pmax 

0,5 

Vaste buitenste 
enveloppe 

— — Binnenste enveloppe 

7. De tijdsperiodes voor het HVDC-systeem om over te gaan tot elk bedrijfspunt binnen zijn U-Q/Pmav-profiel worden overeengekomen tussen de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem en de netbeheerder, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoog- spanningsnet. als bedoeld in artikel 20. derde lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDG. De overeengekomen tijdsperiodes worden vastgelegd in de aansluit- en transport- overeenkomst. 
Artikel 6.AQ 11 
1. Een HVDC-convertorstation is in staat bij een werkzaam vermogen beneden de maximale HVDC-transportcapaciteit van werkzaam vermogen maximaal een hoeveelheid blindver- 

mogen te leveren, als bedoeld in artikel 21. eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDQ dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen tot maximale HVDC-transportcapaciteit van werkzaam vermogen gelijk aan 0.35. 
2. Een HVDC-convertorstation is in staat bij een werkzaam vermogen beneden de maximale HVDC-transportcapaciteit van werkzaam vermogen maximaal een hoeveelheid blindver- 

mogen op te nemen als bedoeld in artikel 21. eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDQ dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen tot maximale HVDC-transportcapaciteit van werkzaam vermogen gelijk aan 0,4. 
3. Een HVDC-convertorstation is op grond van het eerste en het tweede lid in staat blindver- mogen 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 

„ -0,5 0 0,5.. 1 Opname Levering 
(capadtief) Q/Pmax (inductief) 

■ — —Vaste buitenste 
enveloppe 

— — Binnenste enveloppe 

4. De variatie van hpt hlindvermoaen. als bedoeld in artikel 21. tweede lid, van de Verordening [Fm 2016/1447 [NC HVDQ. leidt niet tot een spanninasstap in het hoogspanningsnet die groter is dan de grenswaarden voor snelle spanninasvariaties die volgen uit de bepalingen van artikel 2.28. 
Artikel 6. 11 12 

Tenzij om technolooie-specifieke beperkingen anders overeengekomen, is het HVDC-con- vertorstation in staat om in bedrijf te zijn in de drie regelmodi, als bedoeld in artikel 227 van de Verordening (EUI 2016/1447 (NC HVDQ, waarbij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de gewenste regelmodus vaststelt. 
?. Tenzij om technologie-specifieke beperkingen anders overeengekomen, is, in aanvulling op de renelmodi. genoemd in het eerste lid, een HVDC-convertorstation in staat om in bedrijf 

te ziin in de spanninosreoelmodus. waarbij het blindvermooen zich bevindt binnen een door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gespecificeerde bandbreedte en waar- bij de referentiewaarde voor de snannino wordt afoestemd op het uitoewisselde blindver- mooen. zoals bedoeld in artikel 3.26. zevende lid, en artikel 9.14, tweede lid. 
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3. De dode band van de spanninosregelina. als bedoeld in artikel 22. derde lid, onderdeel b. van de Verordening fEUl 2016/1447 (NC HVOG. kan worden aangepast in stappen van 0.5% van de 1 pu-referentiespanning. 
4. De waarde van het tijdsbestek ti voor het bereiken van een verandering van 90% in gele- verd hlindvermoqen. als bedoeld in artikel 22. derde lid, onderdeel c. subonderdeel i, van de Verordening (EU1 2016/1447 (NC HVDQ. komt de netbeheerder, in overleg met de netbe- heerder van het landelijk hoogspanningsnet, overeen met de aangeslotene die beschikt 

over een HVDC-svsteem en leot deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst. 
5. De waarde van het tijdsbestek t? voor het bereiken van een verandering van 99% in gele- verd blindvemnonen. als bedoeld in artikel 22. derde lid, onderdeel c. subonderdeel ii, van de Verordening fEUl 2016/1447 fNC HVDQ. binnen het bereik van 1 tot 60 s. komt de net- beheerder. in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, overeen met de aangeslotene die beschikt over een HVDC-svsteem en legt deze vast in de aansluit- 

en transportovereenkomst. 
6. De helling van de blindvermooenscomponent. als bedoeld in artikel 22. derde lid, onderdeel d van de Verordening [EU) 2016/1447 (NC HVDQ. komt de netbeheerder, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, overeen met de aangeslotene die be- schikt over een HVDC-systeem en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst, 
7. Het HVDC-svsteem is in staat om de referentiewaarde voor het blindvermogen binnen het volledige bereik van het blindvermooen in te stellen, met instelstappen van maximaal 5 Mvar of 5 % (naargelang wat de laagste waarde is) van het totale blindvermooen. waarbij het blindvermooen op het overdrachtspunt wordt geregeld tot een nauwkeurigheid van 

plus of minus 5 Mvar of plus of minus 5 % (naargelang wat dg laagste waard? is) van het totale blindvermooen. 
R. De minimale stapgrootte voor de instelling van de gewenste waarde van de arbeidsfactor, als bedoeld in artikel 22. vijfde lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDQ is 0.005, 
9. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet specificeert de technische vereisten waar de apparatuur, ais bedoeld in artikel 22. ?esde lid, van de Verordening fEUl 2016/1447 fNC HVDQ. die vereist is om op afstand de regelmodi en de desbetreffende referentiewaar- den te kunnen selecteren, aan moet voldoen en legt dit vast in de aansluit- en transport- overeenkomst. 
Artikel 6.12 13 

Het HVDC-svsteem geeft voorrang aan de bijdrage van blindvermogen boven de bijdrage van werkzaam vermogen tijdens bedrijfsvoering bij lage of hoge spanning en bil storingen 
waarvoor fault-ride-throuph-caoaciteit vereist is. als bedoeld in artikel 23. van de Verorde- ning fEUt 2016/1447 (NC HVDO. 

Artikel 6. 13 14 
1. In overeenstemming met artikel 24T van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC) voldoet een HVDC-svsteem 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-svsteem. in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, eisen ten aanzien van harmonischen overeen, en leggen deze vast in de aansluit- en trans- portovereenkomst, 
Artikel 6. 44 15 
1. De parameters voor de fault-ride-through-capaciteit van het HVDC-convertorstation. als be- doeld in artikel 29. eerste lid, en bijlage V. tabel 7 van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC 

HVDQ zijn: a. de spanningsparameters: 
T. Ur., isQpu; 
3°. Uwr? is 0,85 cu: 

t de tijdsparameters: 1 ■ trlpar S 0.25 S. 
3°. W is 3.0 s. 

2. Tenzij anders overeengekomen met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bedraagt de spanning waarbij het HVDC-systeem mag blokkeren, als bedoeld in artikel 25. 
vierde lid, van de Verordening IEU) 2016/1447 (NC HVDQ. 0-..7 DU. 

3. De fault-ride-through-caoaciteit van het HVDC-convertorstation in het geval van asymme- trische storingen, als bedoeld in het eerste lid, is gelijk aan de fault-ride-through-capaciteit 
voor symmetrische storingen. 

Artikel 6. 15 16 
1. Het HVDC-svsteem is in staat om na een storing in het wisselstroomnet het werkzame ver- 

mogen zo snel mogeliik te herstellen. De minimale eisen zijn: a. het herstel van het werkzame vermogen begint op een spanningsniveau van 90% van 
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b. 

L 
sL 

de spanning direct voorafgaande aan de storing; 
de maximale toegestane tijd voor het herstel van het werkzame vermogen 15 
1°. voor de bestaande HVDC-systemen ak bedoeld in artikel <1 van de Verordenme 

<EUP?Q16/1447 (NC HVDQ ^lelijk non 0.3 seconden voor de verbinding Eemsha- 't-Brittanié 
en 0.6 seconden voor de verbinding Eemshaven-Noorwoaem 

2"—0.2 seconden voor nieuwe HVOC r.vr.temen als bedoeld in artikel 4 van de Verer- 
denina IEÜ1 2016/1447 (NC HVDQ. tenzij anders overeengekomen vanwege tech- 
nologiespecifieke beperkingen of beperkingen aangaande operationele netwerk- 
veiligheid van het landelijk hoogspanningsnet; 

de grootte voor het herstel van het werkzame vermogen is tenminste 90% van het ver- 
mogen 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 tudsprofiel voor het herstel, 
als bedoeld in artikel 26 van de Verordening (EU1 2016/1447 (NC HVDQ. vast in de aansluit- 
en transportovereenkomst. 

Artikel 6.^6 17 
Fen 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 aanslui- 
ting van een onder spanning gebracht HVDC-convertorstation QP een HVDC-systeem. ais 
bedoeld in artikel 2& van de Verordening (EDI 2016/1477 (NC HVDQ de spanninqsschom- 
melingen te beperken tot de grenswaarden voor snelle spanningsvariaties die volgen uit 
artikel 2,28. 

[15052019] zienswijze BR-2019-1610 

[150520191 zienswijze BR-2019-1610 

[150520191 zienswijze BR-2019-1610 

Artikel 6.^7 18 
1. De studie, als bedoeld in artikel 29. tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 tNC 

HVDQ 
a. omvat tenminste: 

1°. interactie tussen het HVDC-svsteem en het wisselstroomnel; 
2°. interactie tussen meerdere HVDC-systemen. 
3°. interactie tussen het HVDC-svsteem en andere actieve installaties, zoals elektrici- 

teitsproductie-eenheden: 
h omvat onder andere de volgende onderzoekingsmethodes: 

1 metingen of simulaties van de frequentie-afhankelijke netimpedantiei 
7° beoalino van de niet-lineaire imoedanties 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 $.48 19 
1. Het HVDC-svsteem is in staat vermogensoscillaties met frequentie tussen 0.1 Hz en 2.0 Hz 

door modulatie van werkzaam vermogen en blindvermogen actief te dempen, als bedeeld 
in artikel 30r van de Verordening (EU 2016/1477 (NC HVDQ. 

2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet legt de voorwaarden, die tot active- 
ring van de regelfunctie voeren en de maximale bijdrage van de regeling, vast in de aan- 
sluit- 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-svsteem komen de 
aanpassingen van de instellingen van de regeling in onderling overleg overeen. 

Artikel 6.19 20 
1. De omvang van de studie naar demping van subsvnchrone torsie-interactie, als bedoeldin 

artikel 31. tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDQ wordt tijdens de initi- 
atieffase van een nieuw HVDC-svsteem vastgeleqd door de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet. 

2. Bij het vastleooen van de omvang van de studie, bedoeld in het eerste lid, wijst de netbe- 
heerder van het landelijk hoogspanningsnet tevens alle partijen aan die moeten deelnemen 
aan de studie, bedoeld in het eerste lid. 

[15052019] zienswijze BR-2019-1610 Artikel 6.20 21 
De methode en de condities op basis waarvan de netbeheerder van het landelijk hoogspan- 
ningsnet het minimum- en maximumkortsluitvermooen bepaalt, als bedoeld in artikel 32, 
eerste lid, van de Verordening f£U1 2016/1447 (NC HVDQ. zijn: 
a. het maximumkortsluitvermogen op het overdrachtsount van de aansluiting van het 

HVDC-systeem wordt berekend op basis van een volledig in bedrijf zijnd net als be- 
doeld in artikel 9.12. eerste lid, onderdeel a. waarbij rekening wordt gehouden met alle 
voorziene relevante netaanoassinoen dan wel netuitbreidingen. en de maximale kort- 
sluitstroombijdrage van alle op het desbetreffende net aangesloten elektriciteitspro- 
ductie-eenheden en met de maximale kortsluitstroombiidraae van alle aangrenzende 

ME HVDC 29 

ME HVDC 30 

In de verordening 
staat dat de relevante 
TSB de netwerkcondi- 
ties specificeert 

NLE HVDC 31 

NLE HVDC 32 
Op dit moment is de 
‘relevante netbeheer- 
der’ weliswaar altijd 
de ‘netbeheerder van 
het landelijk hoog- 
spanningsnet*, maar 
in de toekomst kan 
het ook de 'netbe- 
heerder van het net 
op zee* zijn. 
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netten: het minimumkortsluitvermogen vóór een storing op het overdrachtspunt van de aan- 
sluiting van het HVDC-svsteem wordt berekend op basis van de netsituatie met enkel- voudige storingsreserve als bedoeld in artikel 9.12. eerste lid, onderdeel b. die resul- teert in het kleinste kortsluitvermoaen OP het overdrachtspunt van de aansluiting en waarbij rekening wordt gehouden met alle voorziene relevante netaanpassinaen dan wel netuitbreidingen. de minimale kortsluitstroom luid rage van een vooraf bepaalde minimaie inzet van op het desbetreffende net aangesloten elektriciteitsproductie-een- heden. en met de minimale kortsluitstroombiidraae van alle aangrenzende netten: het minimumkortsluitvermooen na een storing op het overdrachtspunt van de aanslui- ting van het HVDC-svsteem wordt berekend op basis van de enkelvoudige storing in een netsituatie met enkelvoudige storinasreserve 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 voor- ziene relevante netaanpassinpen dan wel netuitbreidinoen. de minimale kortsluit- stroombijdraoe van een vooraf bepaalde minimale inzet van op het desbetreffende net aangesloten elektridteitsproductie-eenheden. en met de minimale kortsluitstroombij- 
draoe van alle aangrenzende netten: het HVDC-svsteem ten behoeve van de berekening van het kortsluitvermoqen is veron- dersteld te ziin uitaeschakeld. 

Artikel 6. 21 22 
1. Het HVDC-svsteem is in staat op stabiele wijze in bedrijf te blijven na alle geplande of onge- plande wijzigingen in het HVDC-svsteem of in het hoogspanningsnet, als bedoeld in artikel 33. eerste lid, van de Verordening fELO 2016/1447 fNC HVDG. na in ieder geval de volgende gebeurtenissen: a. uitval en herstel van de communicatie tussen het besturingssysteem van het hoogspan- ningsnet en de HVDC-convertorstations van het HVDC-systeem: b. geplande en ongeplande wijzigingen in de nettooolooie van het HVDC-svsteem of van het hoogspanningsnet: c. veranderingen van de vermogensstromen in het hoogspanningsnet: d wijziging van de reoelmodus van het HVDC-convertorstation: e. uitval van eyterne optimaliserinos- en regelfuncties van het HVDC-systeem. 
Artikel 6. 2? 23 

De netbeheerder komt, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspannings- net. met de aangeslotene de beveiligingsconcepten overeen die relevant zijn voor het hoogspanningsnet en komt de instellingen overeen die relevant ziin voor het HVDC-svs- 
teem. als bedoeld in artikel 34 eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDQ en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst.-als bedoeld in artiket-34, eerste tidr 

Artikel 6. 23 24 
De netbeheerder specificeert, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspan- ningsnet de methode waarop reoelmodi en daarmee verband houdende referentiewaarden op afstand kunnen worden aangepast, als bedoeld in artikel 36. derde lid, van de Verorde- ning (EU) 2016/1447 [NC HVDQ. en legt deze vast in de aansluit- en transportovereen- 
kamst 

Artikel 6. 24 25 
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de aangeslotene die beschikt over een HVDC-svsteem komen het tijdsbestek waarbinnen het HVDC-systeem in staat is te acti- veren. als bedoeld in artikel 37. tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDO. 

contractueel overeen. 
2. Het HVDC-svsteem is in staat de overoang naar normale bedrijfsvoering zonder onderbre- king te laten plaatsvinden. 
Artikel 6. 25 26 
1. De relevante netbeheerder komt met de aangeslotene die beschikt over een HVDC-conver- toreenheid de hiërarchie van de automatische regeleenheden overeen, als bedoeld in artikel 31. eerste lid, van de Verordening [EU 2016/1477 (NC HVDG en legt dit vast in de aansluit- en transportovereenkomst 
2. De relevante netbeheerder komt met de aangeslotene die beschikt over een HVDC-conver- toreenheid de eisen ten aanzien van de kwaliteit van de door de HVDC-convertoreenheid geleverde signalen overeen en leot dit vast in de aansluit- en transportovereenkomst. 
Artikel 6.^6 27 
1. De netbeheerder komt, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspannings- net. met de aangeslotene die beschikt over een HVDC-svsteem de parameters voor de kwa- liteit van levering, als bedoeld in artikel 53, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDO. overeen en leot dit vast in de aansluit- en transportovereenkomst. 

NLE HVDC 33 

NLEHVDC34 

NLE HVDC 36 

NLE HVDC 37 
uitse voorstel ver- 
meldt dat de overgang 
naar normale bedrijfs- 
voering zonder onder- 
breking moet plaats- 
vinden. Aangezien 
deze capaoteit voor 
HVDC-systernen niet 
vanzelfsprekend is, is 
deze zin in dit artikel 
overgenomen. 

NLE HVDC 51 

NLE HVDC 53 
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2. De netbeheerder komt, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspannings- 
net. met de aangeslotene die beschikt over een HVDC-svsteem de bijzonderheden van de 
storingsregistratieapparatuur. als bedoeld in artikel 53. derde lid, van de Vergroening {CU) 
2016/1447 iNC HVDQ. overeen en legt dit vast in de aansluit- en transportovereenkomst. 

3. De netbeheerder komt, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspannings- 
net. met de aangeslotene die beschikt over een HVDC-systeem de oscillatiecriteria. als be- 
doeld in artikel S3, vierde lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDQ. overeen en 
legt dit vast in de aansluit- en transportovereenkomst. 

4. De netbeheerder komt, in overleg met de netbeheerder van het landeliik hoogspannings- 
net. met de aangeslotene die beschikt over een HVDC-svsteem de communicatieprotocol- 
len voor elektronische toegang tot gegevens, als bedoeld in artikel 53. vijfde lid, van de Ver- 
orrienino (EU1 2016/1447 (NC HVDQ. overeen en legt dit vast in de aansluit- en transport- 
overeenkomst. 

Artikel 6. 27 28 
1 De aangeslotene die beschikt over een HVDC-svsteem verstrekt simulatiemodellen, als h£i 

doeld in artikel 54. eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC). aan de netbe- 
heerder van het landelijk hoogspanningsnet voor analyse van: 
a. normale bedriifstoestand; 
b. kortsluittoestand; 
£ dynamisch gedrag: 
ed. elektromagnetische transiënten. 
te. stationaire harmonischen; 
af, stabiliteit bi,i harmonischen en resonanties. 

2. Naast een gedetailleerd model verstrekt de aangeslotene die beschikt over een HVDC-sysc 
teem 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. 

3. De inhoud en de opmaak van de modellen, als bedoeld in artikel 54. eerste lid, van de Ver- 
ordening (EU) 2016/1447 (NC HVDO. zijn zodanig dat de in het eerste lid van deze bepaling 
genoemde analyses kunnen worden uitoevoerd met de simulatieprogramma's die bij de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in gebruik zijn. De netbeheerder vaoiiet 
landelijk hoogspanningsnet specificeert de inhoud en de opmaak van de mgdelle_tL£ILri£ 
daarbij behorende documentatie in de ontwerpfase van het HVDC-svsteem, 

4. Alleen die delen van de modellen die informatie bevatten aangaande intellectueel eigen- 
dom mogen worden versleuteld. Deze versleuteling mag niet belemmeren dat dg netbe- 
heerder van het landelijk hoogspanningsnet in staat is om met de modellen dg in het eerste 
lid van deze bepaling genoemde analyses uit te voeren. 

S- De aangeslotene die beschikt over een HVDC-svsteem zorgt ervoor dat de modellen gedu- 
rende de hele levensduur van het HVDC-svsteem kunnen worden blijven gebruikt voor het 
uitvoeren van de analyses. Dit houdt in dat de modellen bij wijzigingen in het HVDC-svs- 
teem tijdig vooraf geactualiseerd worden. 

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

7. De details van de inhoud en de oomaak worden in de ontwerpfase besproken met de aan- 
geslotene die beschikt over het HVDC-svsteem. en worden vastoelegd in de eenslgit- en 
transportovereenkomst. 

S 6.2 Eisen voor DC-aanaesloten power park modules 
Artikel 6.29 

In aanvulling op de voorwaarden in de paragrafen 2.1. 2.3 en 2.5 zijn op DC-aanoesloteP 
power park modules de voorwaarden van deze paragraaf van toepassing. 

Artikel 6. 28 30 
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt naar de DC-aanaesloten power 

park module een signaal, als bedoeld in artikel 39. eerste lid, onderdeel a. van de Verorde- 
ning IEL» 2016/1447 (NC HVOG. dat ofwel een in het synchrone gebied gemeten frequentie 
is ofwel een referentiewaarde voor het werkzame vermogen. De DC-aanqesloten power 
park module kan beide sionaaltvoen verwerken. 

2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet specificeert voor de DC-aanqesloten 
power nark module die is aangesloten via een HVDC-svsteem dat is gekoppeld aan meer- 
dere regelzones de gecoördineerde freauentieregeling, als bedoeld in artikel 39. eerste lid. 
onderdeel b. van de Verordening (EU1 2016/1447 (NC HVDC). en legt deze vast in de aan- 
sluit- en transportovereenkomst. 

NLEHVDC54 

PPM's zijn 'AC-collec- 
ted' en 'DC-con- 
nected’. Zij zijn dus 
niet zelf op een gelijk- 
stroomsysteem aan- 
gesloten, maar hun 
vermogen wordt wel 
via een HVDC-sys- 
teem getransporteerd 

NLE HVDC 39 
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3. Indien de ontwerpfrequentie afwijkt van S0 Hz. specificeert de netbeheerder van het lande- lijk hoogspanningsnet de van toepassing zijnde frequentiebereiken en tijdsperiodes, als be- doeld in artikel 39. tweede lid, onderdeel a. van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDQ, en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst 
4. De DC-aangesloten power park module is in staat zich automatisch te ontkoppelen bij lage frequenties en bil hoge frequenties. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet komt de voorwaarden en instellingen voor automatische ontkoppeling overeen met de aan- neslotene die beschikt over een DC-aangesloten power park module en neemt deze qp in 

de aansluit- en transportovereenkomst, 
5. Op de DC-aanqesloten power park module is artikel 3.13. vierde lid van overeenkomstige toepassing, 
6. Het uitoanosvermoqen van een DC-aanoesloten power park module wijzigt niet als gevolg van een wijziging van de frequentie, behalve wanneer het werkzame vermogen wordt ge- 

moduleerd als gevolg van de freouentierespons van de LFSM-O. 
7. Oo de DC-aanqesloten power park module is artikel 3.24. eerste en tweede lid, van over- 

eenkomstige toepassing, 
Artikel 6- 29 31 
1. De tijdsduur van de bedriifsoeriode voor spanningen tussen 1,10 pu en 1,118 pu in netten met nominale spanning tussen 110 kV (inclusief) en 300 kV (exclusief), als bedoeld in artikel 40. eerste lid, onderdeel a. van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDG. is onbeperkt 
7 De tijdsduur van de bedriifsperiode voor spanningen tussen 1.118 PU en 1.15 DU in netten met nominale spanning tussen 110 kV (inclusief) en 300 kV (exclusief), als bedoeld in artikel 40. eerste lid, onderdeel a. van de Verordening fELO 2016/1447 (NC HVDO. is 30 minuten. 
3. Voor DC-aanqesloten power park modules op een net waarvan de 1 pu-referentie-AC-span- ning kleiner is dan 110 kV gelden dezelfde eisen als voor DC-aanqesloten power park mo- dules op een net waan/an de 1 ou-referentie-AC-spanninq gelijk is aan 110 kV. 
4 De DC-aangesloten power park module, aangesloten op een wisselstroomnet met een spanningsniveau lager dan 300kV. is in staat bij variërende spanning maximaal een hoeveel- heid hlindvermoqen te leveren dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindver- mogen tot maximumcapaciteit, als bedoeld in artikel 40. tweede lid, van de Verordening 

fELO 2016/1447 (NC HVDQ: a. gelijk aan 0.14 bij een spanning van 0.9 pu tot 1.05 ou. 
b. gelijk aan 0,0 bil een spanning gelijk aan 1,1 pu; (•■ 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. 
5 De DC-aangesloten power park module, aangesloten OP een wisselstroomnet met een spanningsniveau lager dan 300kV. is in staat bij variërende spanning maximaal een hoeveel- heid blindvermogen oo te nemen dat gekenschetst wordt door een verhouding van blind- vermogen tot maximumcapaciteit, als bedoeld in artikel 40, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDO: a. gelijk aan 0.14 bij een spanning van 0,95 pu tot 1.1 PU: 

b. oeliik aan 0.0 bij een spanning gelijk aan 0,9 PU; r dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,0 en 0.14 bij een spanning tussen 0.9 pu en 0.95 ou. 
6. 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 blind vermogen te leveren of op te nemen binnen en inclusief de grenzen van het rood gemar- keerde 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 HVDO: 

U-Q/Pmax-profiel van een DC-aangesloten PPM (Unom < BOOkV) 
1,15 

1,1 
1,05 

'a' 1 
=5 0,95 

0,9 
0,85 

1 \ 
1 1 1 1 
\ 1 

-0,5 
Q/Pmax 

——Vaste buitenste enveloppe 
— — Binnenste enveloppe 

Deze verwijzing is al- 
leen verantwoord als 
we zeker weten dat 
deze waarden niet 
gaan verschillen van 
de PPM's op land uit 
Hfd3. 

NLEHVDC40 

De term 'AC-netwerk' 
is in de Verordening 
gebruikt om aan te 
geven dat het niet het 
transnussienet betreft, 
maar het net achter 
de remote-end con- 
verter, 
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7. Indien dat 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 gro- ter blindvermooensbereik dan de binnenste enveloppe van het in het deréezesde lid gespe- cificeerde profiel bestrijkt en legt dit vast in de aansluit- en transportovereenkomst 
fi. De bijdrage van blindvermooen krijgt prioriteit boven de bijdrage van werkzaam vermogen tijdens bedrijfsvoering bii lage of hoge spanning en bij storingen waarvoor fault-ride- 

throuah capaciteit vereist is, 
AüikeLfc 30 32   
1. De DC-aanaesloten power park module voldoet ook tijdens het BUBIUI brengen en gedurende de periode volgend op de synchronisatie aan de eisen van artikel 2,28, 
2. De netbeheerder van het net op zee, specificeert in overleg met de netbeheerder van het landelijk hooasoanninosnet de uitgangssignalen die de DC-aanaesloten 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 33 
1. Voor de methode en de condities op basis waarvan de netbeheerder van het net QP zee het minimum- en maximumkortsluitvermooen bepaalt, als bedoeld in artikel 42. onderdeel a, 

van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVOC). geldt dat artikel 6.2021, met uitzondering van onderdeel d. van overeenkomstige toepassing is. 
2. De netbeheerder van het net op zee verstrekt de aangeslotene die beschikt over een DC- aanaesloten power park module de netwerkeouivalenten. als bedoeld in artikel 42. onder- deel c. van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDQ. die het gedrag van het net beschrii- 

ven voor frequenties tot ten minste 2500 Hz.  
Artikel 6.32 

Ten aanzien van de beveiliging van de DC-aangesloten power park module en overige on- 

Artikel 6. 33 34 
1. De netbeheerder van het net op zee specificeert in aanvulling OP artikel 2.28 en artikel 3.34 de eisen ten aamien van de elektromagnetische comptabiliteit, waaraan een DC-aanqeslo- ten power park module moet voldoen, als bedoeld in artikel 44; van de Verordening (EU 7016/1477 (NC HVDQ en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst. 
2. De netbeheerder van het net op zee specificeert in aanvulling oo artikel 7.3. derde lid, on- derdeel c. de eisen ten aanzien van de spanninqsasvmmetrie. waaraan een DC-aanoesloten power park module moet voldoen, en legt deze vast in de aansluit- en transportovereen- 

komst. 
5 6.3 Eisen voor remote-end HVDC-convertorstations 
Artikel 6. 34 35 

Bemote-ond HVDC convertorstations voldoen tevens aan de in poraoraaf 6.1 pestelde-ei- sen ln aanvulling oo de voorwaarden van paragraaf 6.1 gelden voor remote-end HVDC- ronverstations de voorwaarden van deze paragraaf. 
Artikel 6.^5 36 
1. Indien de nominale frequentie in het net waarop de DC-aanaesloten power park modules en het remote-end HVDC-convertorstation zijn aangesloten, een andere vaste waarde heeft dan 50 Hz of variabel is, specificeert de netbeheerder van het net op zee de frequentiebe- reiken. behorend bij de tijdsperiodes die in artikel 6.42. eerste lid zijn gespecificeerd dl? be- doeld in artikel 47. eerste lid, van de Verordening (EU 2016/1477 (NC HVDO en lept deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst. 
2. Het HVDC-svsteem. waarvan het remote-end HVDC-convertorstation deel uitmaakt, is in staat de netfreouentie op het aansluitpunt in de synchrone zone, waaraan het HVDC-sys- 

teem is gekoppeld, als snel signaal te verstrekken. 
Artikel 6. 36 37 
1 De tijdsduur van de bedriifsperiode voor spanningen tussen 1,10 pu en 1,12 pu in netten 

met nominale spanning tussen 110 kV (inclusief! en 300 kV (exclusie», als bedoeld in artikel 48. eerste lid, onderdeel a. van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDO. is onbeperkt. 
2. De tijdsduur van de bedriifsperiode 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 HVDQ. is 30 minuten. 
3. Voor remote-end HVDC-convertorstations aangesloten op een net waarvan de 1 pu-refe- rentie-AC-spanning kleiner is dan 110 kV gelden de overeenkomstige, in pu-waarden opge- 

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

NLE HVDC 41 

NLEHVDC42 
de NB op zee, want 
het gaat over DC-aan 
geslotene op een re- 
mote-end converter- 
station. 

NLE HVDC 44 

NLE HVDC 46 

NLE HVDC 47 

NLE HVDC 48 
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4. Voor remote-end HVDC-convertorstations is het bepaalde in artikel 6.2931, vierde tot en 
met achtste lid, van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 6,37 38 
De netbeheerder van het net OP zee verstrekt de aangeslotene die beschikt over een DC- aanaesloten power park module de netwerkkenmerken. als bedoeld in artikel 49 van de Verordening fEUl 2016/1447 (NC HVOCV berekend overeenkomstig in artikel 6.2021. 

Artikel 6, 38 39 
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 elektromagnetische comptabiliteit, waaraan een remote-end HVDC-convertorstation moet voldoen, als bedoeld in artikel 50r van de Verordening (EU 2016/1477 (NC HVDQ en legt deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst. 
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 soanningsasvmmetrie. waaraan een remote-end HVDC-con- vertorstation moet voldoen, en leot deze vast in de aansluit- en transportovereenkomst. 

Artikel 13.8 
1. Een aangeslotene die beschikt overeen HVDC-svsteem of een DC-aangesloten power park module, aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet verstrekt de netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet de structurele gegevens van dat HVDC-systeem of die DC-aan- 
□esloten power park module, te weten: 
a. de maximale HVDC-transportrapadteit van werkzaam vermogen of de maximumca- paciteit; b. het minimale en maximale af te geven en op te nemen werkzaam vermogen en de maximale regelsnelheid: 
c. de minimale en maximale regelcapaciteit en de maximale regelsnelheid voor span- ning en blindvermoaen: d indien van toepassing: de prioriterina van de operationele modus voor werkzaam 

vermooen of blindvermoaen: e. de topologie, comoonentwaarden en regeling van filters en filterbatteriien; f. de topologie, componentwaarden en regeling van compensatie van reactief ver- mooen; g. de frequentieresponsiecapaciteit: h. de gegevens en modellen die nodig ziin voor het uitvoeren van een dynamische si- mulatie. als genoemd in artikel 6.27: i de gegevens ten behoeve van kortsluitberekening. als bedoeld in artikel 6.8. 6.14 en 
6.15 alsmede de verhouding tussen de kortsluitstroom en de nominale stroom; i. de gegevens van de beveilininnsapoaraten en -instellingen, als bedoeld in artikel 
6.22. k. de transformatoroegevens. te weten: 1°. het nominale schijnbare vermogen; 
2°. de nominale spanning aan de primaire zijde; 3°. de nominale spanning aan de secundaire zijde; 4°. de nominale kortsluitspannina: 5°. de nominale koper- of kortsluitverliezen; 6°. de nominale iizer- of nullastverliezen; 7°. de schakelgroep van de wikkelingen: 8°. de sterountsbehandeling, te weten: zwevend, hard geaard, geaard via impedan- 

lifil 9°. indien van toepassing de gegevens aangaande de regelschakelaar, te weten: de 
hoogste trap, de laagste trap, de stapgrootte, de regelbaarheid, namelijk continu renelbaar (online] of soanningsloos instelbaar (offline). 

2. De structurele gegevens zoals bedoeld in het eerste lid, worden verstrekt onder vermel- 
ding van: a. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2,1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter dat HVDC-systeem of die DC-aangesloten power park 

module zich bevindt; b. de EAN-code van het overdrachtspunt waarachter dat HVDC-svsteem of die DC-aan- gesloten power park module zich bevindt, indien het een aansluiting betreft die meer dan één overdrachtsount heeft, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid. 

[NLE van HVDC arti- 
kel 40{2)(b)(i)] inge- 
vuld 

NLE HVDC 49 
[NLE van HVDC arti- 
kel 32(1)] ingevuld 

NLE HVDC 50 

artikel reserveren voor 
HVDC 

[15-05-2019] zienswijze BR-2019-1610 j Artikel 14.1 
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1. Op elektridteitsnroductie-eenheden die overeenkomstig de criteria van artikel 5 van Ver- 
ordening (EUl 2016/631 als type A zonden worden geclassificeerd maar van het type-A 
waaron overeenkomstig artikel 4. eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG). 
de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfGI niet van toepassing 1$. is artikel 3.13 niet van tpe- 
passino. 

2. Op elektriciteitsproductie-eenheden die overeenkomstig de criteria van artikel 5 van Ver- 
ordening (ELP 2016/631 als type B zonden worden geclassificeerd maar van het type B 
waarop overeenkomstig artikel 4. eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), 
de Verordening (EDI 2016/631 (NC RfGl niet van toepassing is. zijn de artikelen 3.13 en 
3-17 tot en met 3.19 niet van toepassing. 

3. On elektririteitsproductie-eenheden eenheden die overeenkomstig de criteria van artikel 
■ï van Verordening (EU1 2016/631 als type C zouden worden geclassificeerd maar van hel 
type^l waarop overeenkomstig artikel 4. eerste lid, van de Verordening (EU1 2016/631 
INC RfGl. de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) niet van toepassing is, zijn de artikelen 
3.13. 3.17 tot en met 3.19 en 3.24 tot en met 3.26 niet van toepassing, 

4. Op elektriciteitsproductie-eenheden eenheden die overeenkomstig de criteria van artikel 5 
van Verordening (EU1 2016/631 als type D zouden worden geclassificeerd maar van het 
type D waarop overeenkomstig artikel 4. eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC 
RfG). de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) niet van toepassing is, zijn de artikelen 3,13, 
3.17 tot en met 3.19 en 3,24 tot en met 3.26 en 3.28 tot en met 3.31 niet van toepassing. 

116-06-2019] zienswijze BR-2019-1610 Artikel 14.2 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 14. eerste lid, voldoen elektriciteitsproductie-een- 

heden die overeenkomstig de criteria van artikel 5 van Verordening (EU) 2016/631 als 
overeenkomstig artikel 4, tweede eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) 
als bestaand worgen beschouwd, de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) niet van toe- 
passing is. en die zijn aangesloten op een laagspanningsnet, voldoen in aanvulling op pa- 
ragraaf 3.4 aan het tweede lid. 

Bestaand type A op LS 

[15-05-2019] zienswijze BR-2019-1610 

[15-05-2019] zienswijze BR-2019-1610 

Artikel 14.3 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 14. eerste lid, voldoen elektriciteitsproductie-een- 

heden die overeenkomstig de criteria van artikel 5 van Verordening (EU) 2016/631 als 
type A zouden worden geclassificeerd maar van het type A die op grond van waarop 
overeenkomstig artikel 4, tweede eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) 
als bestaand worden beschouwd, de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) niet van toe- 
passing is. en die zijn aangesloten op een middenspanningsnet, voldoen in aanvulling op 
paragraaf 3.4 aan het tweede tot en met zevende lid. 

Artikel 14.4 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 14. eerste lid, voldoen elektriciteitsproductie-een- 

heden die overeenkomstig de criteria van artikel 5 van Verordening (EU) 2016/631 als 
type B of C zouden worden geclassificeerd maar van het tvoe B en type C die op grond 
van waarop overeenkomstig artikel 4, tweede eerste lid, van de Verordening (EU) 
RfG) niet van toepassing is. voldoen in aanvulling op paragraaf 3.5 aan artikel 14.3 en het 
tweede tot en met achtste lid. 

Bestaand type A op MS 

[15-05-2019] zienswijze BR-2019-1610 Artikel 14.5 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 14. vierde lid, voldoen elektriciteitsproductie-een- 

heden die overeenkomstig de criteria van artikel 5 van Verordening (EU) 2016/631 als 
tvoe D zouden worden geclassificeerd maar van het type D die op grond van waarop 
overeenkomstig artikel 4, tweede eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) 
als bestaand worden beschouwd, de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) niet van toe- 
passing is. voldoen in aanvulling op paragraaf 3.5 aan de artikelen 14.3 en 14.4 en aan het 
tweede tot en met dertiende lid. 

102-04-2019] ontwbesJ ACMrUIT/506390 § 14.3 Bestaande HVDC-svstemen 
102-04-2019] ontwbesl ACM/Un7506390 
[1605-2019] zwnswijze BR-2019-1610 

Artikel 14.7 
1 Op HVDC-svstemen waarop overeenkomstig artikel 4. eerste lid van de Verordening (EU) 

2016/1447 (NC HVDC). uitsluitend de artikelen 26. 31. 33 en 50 van de Verordening (EU) 
2016/1447 (NC HVDC) van toepassing zijn, zijn van hoofdstuk 6 uitsluitend de artikelen 
6.15 6.19. 6.21 en 6.38-6 16. 6.20. 6.22 en 6.39 van toepassing. 
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?. In afwijking van artikel 6.16 eerste lid geldt dat de maximale toegestane tijd voor het her- stel van het werkzame vermogpn gelijk is aan 0.3 seconden voor de verbinding Eemsha- ven-Denemarken. 0.35 seconden voor de verbinding Maasvlakte-Groot-Brittanië en 0.6 seconden voor de verbinding Eemshaven-Noorweaen. 




