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Geachte heer, mevrouw. 
Namens cliënten Raedthuys DDM BV ( “RH"). Duurzame Energieproductie Exloërmond BV ( “DEE”) en Windpark Oostermoer Exploitatie BV (“OM"), tezamen te noemen: Windpark Drentse Monden Oostermoer BV ("DMO”) dien ik een zienswijze in met betrekking tot het ontwerpbesluit: 
Ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt van [datum], kenmerk ACM/18/034719 tot wijziging van de 
voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 over de implementatie van artikel 7 van de 
Verordening (EU) 2016/631 over de frequentiegradiënt en de blindvermogen-eisen 
Ik verwijs eerst naar onze brief d.d, 24 april 2019 (bijlage 1) waar wij geen antwoord/ besluit op hebben verkregen. U wordt voor wat betreft de omschrijving van het project van cliënten verzocht de inhoud als hier herhaald en ingelast te beschouwen. 
In verband met het ontwerpbesluit; 
In uw besluit d.d. 27 november 2018 (ACM/UIT/502867-ACM/18/033562) schrijft u het volgende: 

Handeled by  Legal Counsel 
E-mail @ventolines.nl 

Dat wil zeggen dat: 
• Eenheden als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de RfG Verordening, waarvoor een koopovereenkomst is afgesloten op een datum gelegen tussen twee jaar na inwerkingtreding (17 mei 2018) en drie jaar na publicatie (27 april 2019) eveneens worden beschouwd als 

bestaand Dit geldt ook als het gaat om een productie-eenheid die wordt gewijzigd als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de RfG Verordening 

Kortom: voorwaarde voor aanmerken als “bestaand” is (op dat moment) het “afsluiten van een koopovereenkomst” voor 27 april 2019. 

Openbaar
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In het ontwerpbesluit (ACM/UIT/518793/ ACM/18/03471) schrijft u het volgende: 

5.3 Overgangsbepaling 
102 Op 2/ november 2018 heeft de ACM een openbaar besluit als bedoeld in artikel 4, tweede lid, 

van de RfG Verordening 21 genomen Hierin heeft de ACM onder andere bepaald dat 
productie-eenheden en powerpark modules die op 27 april 2019 al in bedrijf waren, als 
bestaand moeten worden beschouwd en daardoor niet hoeven te voldoen aan de nieuwe eisen 
uit de RfG Verordening Voor deze bestaande productie-eenheden en powerpark modules 
blijven de oude voorwaarden gelden Uit dit besluit volgt dat productie-eenheden en powerpark 
modules, die na deze datum in bedrijf zijn genomen, als nieuw moeten beschouwd en 
daardoor wel aan de RfG Verordening moeten voldoen 

...en... 
5.3.1 Wijziging 
105. Daarom voegt de ACM een nieuw artikel aan de Netcode elektriciteit toe Hierin is bepaald dat 

productie-eenheden en powerpark modules die gestart zijn tussen 27 april 2019 en de 
inwerkingtredingsdatum van dit besluit, niet hoeven te voldoen aan de artikelen die met 
ditzelfde besluit zijn vastgesteld 

Kortom: u wijzigt de voorwaarde om aan te merken als “bestaand" van het “afsluiten van een koopovereenkomst" op een bepaald moment naar het “gestart zijn” op een bepaald moment. 
Op uw website publiceert u op 20 september 2019 het volgende: 

Overgangsbepaling 
De eisen gaan gelden voor nieuwe eenheden Bestaande eenheden hoeven er niet aan te 
voldoen Wat bestaande eenheden zijn en wat nieuwe daarover heeft de ACM in november 
2018 een besluit genomen Daarin is bepaald dat de grens ligt op 27 april 2019 
Dat beteken! dat eenheden die na die tijd een koopovereenkomst hebben afgesloten niet 
weten aan welke blindstroom- en RoCoF-eisen ze moesten voldoen De RfG Verordening 
gaat er van uit dat ze aan de nieuwe eisen moeten voldoen maar die waren nog niet bekent 
tussen 27 april en de datum van dit besluit Daarom is een overgangsbepaling opgenomen 
De bepalingen over de frequentiegradient en het blindvermogen gelden alleen voor 
eenheden die na het inwerkingtreden van het besluit (vermoedelijk december 2019) een 
koopovereenkomst hebben getekend 

Kortom: hoewel in het ontwerpbesluit iets anders staat, hanteert u bij uw eigen uitleg van het ontwerpbesluit als voorwaarde om aan te merken als “bestaand” nog steeds het moment van het “sluiten van de koopovereenkomst”. 
Cliënten hebben “de koopovereenkomst” gesloten op 22 oktober 2019 (bijlage 2) In die overeenkomst is er -vanwege het moment van ondertekening- van uit gegaan dat de installaties als bestaand moeten worden aangemerkt. 
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CONCLUSIE 
Vanwege door u genomen besluiten (27-11-2019) en door u gedane mededelingen (website 20-9-2019) hebben cliënten recht en belang te stellen dat de huidige formulering on het ontwerpbesluit voor wat betreft de voorwaarde om een installatie als “bestaand” aan te merken in strijd is met het recht, waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
Cliënten hadden en hebben de gerechtvaardigde verwachting dat maatgevend voor toepasselijkheid van overgangsrecht is, het criterium “sluiten koopovereenkomst” en niet “in werking hebben installatie”. 
Het (ontwerp)besluit dient onder 5.3 of elders overeenkomstig te worden aangepast. 

elijke groet. 
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