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Derogatieverzoeken TenneT artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943 

Geachte heerimevrauw, 

Op 8 november 2019 zijn twee derogatieverzoeken op grand van artikel 16, negende lid, 
van Verordening 2019/943 van TenneT met zaaknummer ACM/19/03522 gepubliceerd. 
Het gaat hierbij om een derogatieverzoek voor lusstromen„ uitvalssituaties en de 
benodigde aperationele implementatietermijn (hierna te noemen: Verzoek 1) en am een 
derogatieverzoek voor een transitieperiode in het geval van een actieplan (hierna te 
noemen: Verzoek 2). Belanghebbenden kunnen tot en met 22 november 2019 een 
schriftelijke zienswijze indienen. Deze brief dient als zodanig aangemerkt te warden. 

Energie-Nederland is op grond van haar statuten een belangenvereniging van 
energiebedrijven (producenten, leveranciers en handelaren) op de energiemarkt. 
Derhalve kan Energie-Nederland aangemerkt warden als representatieve organisatie van 
netgebruikers op de elektriciteitsmarkt. Op grand van artikel 82 Elektriciteitswet 1998 
kan Energie-Nederland derhalve als belanghebbende warden aangemerkt. Bovendien 
blrjkt ult vaste jurisprudentie, dat als uitgangspunt wordt genomen, dat een 
belangenorganisatie, die voor het belang van haar leden opkomt, &armee opkamt voor 
een callectief belang, tenzij het tegendeel btijkt. Verder willen we graag aangeven dat 
deze zienswrjze geen vertrouwelijk gegevens bevat en integraal gepubliceerd kan 
worden. 
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Opmeridngen. 
Algemeen 
1. In de begeleidende brief wordt gesteld dat de derogatieverzoeken betrekking 

hebben op de capaciteitsberekening in de Core regio. Betekent dit dat er voor de 
Hansa en Channel regio geen derogatie wordt. verzocht? 

2. In de begeleidende brief en onder Whereas 5 van Verzoek 1 en Whereas 5 van 
Verzoek 2 wordt verwezen naar overleg met ACM en met de Nederlandse overheid. 
Het is onduidetijk wat precies de onderwerpen van dit overleg waren en welke 
implicates dit op (de beoordeling van) de verzoeken heeft. Energie-Nederland zou 
bier graag duidelijkheid over hebben. 

Transparantie 
3. Bij beide verzoeken ontbreekt het aan transparantie. Het is onduidelijk welke 

implicaties de verzoeken hebben op de capaciteitsberekening en op de operationele 
impact op marktpartijen, Aileen in Artikel 6-2 van Verzoek 1 is sprake van 
rapportage aan ACM en in Whereas 7b is sprake van aanvullende onderzoeken door 
de Nederlandse overheid. Marktpartijen tasten volledig in het duister over de 
mogelijke implicaties op de markt. Energie-Nederland verzoekt daarom tijdige en 
volledige transparantie van deze processen en de gevolgen daarvan voor de markt 
en de marktpartijen. 

4, 	Ook in het proces naar deze derogatieverzoeken toe is al veel studie verricht, zoals 
op diverse plaatsen in de Verzoeken is te lezen. Ook deze studies zouden openbaar 
gemaakt moeten worden om ook de markt een goed inzicht te eaten hebben in de 
afwegingen die gemaakt zijn. 

5 	Het is onduidelijk wat de nieuwe "tools and processes')  zijn die in beide Verzoeken 
worden genoemd. Energie-Nederland verzoekt om duidelijkheid hierover in het 
bestuit van de ACM. 
Transparantie is essentieel om marktpartijen efficient te laten opereren in de markt 
Daarom verzoekt Energie-Nederland de ACM met kiem volledige transparantie van 
TenneT voor de markt te eisen van de parallel run die in Verzoek 1 wordt genoemd. 
De transparantie zou minimaal het niveau van de huidige pubticaties in CWE moeten 
behelzen. Beter zou zijn transparantie te verstrekken aan de markt tot op het 
uiteindelijk gewenste niveau, oals op dit moment nog onderwerp van gesprek is. Dit 
inclusief informatie over de "Remedial Actions".. 

7. Energie-Nederland verzoekt ACM ook volledige transparantie van TenneT te eisen 
van het Actieplan zoals dat in Artikel 1-3 van Verzoek 1 en Artikel 3 van Verzoek 2 
wordt genoemd. 

8. Artikel 5-2 in Verzoek 1 is onduidetijk voor wat betreft de berekening van de 
reductie van de RAM. Een formule zou hetpen voor het begrip. Een dergelijke 
formule zou moeten aangeven welke beschikbare redispatchmiddelen warden 
geactiveerd met inachtneming van het effect op de betrokken CNEC. Energie-
Nederland verzoekt ACM deze verduidelijking van TenneT te eisen. 
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9. Artikel 4-3-c is onduidelijk over de methode voor de ontvlechting van stromen. Hoe 
warden IF bepaald uit Fo,c-wE? Wij verzoeken ACM hierover duidelijkheid te geven 
met een formule en mogelijk oak voorbeelden. 

Inhoudelijk 
10. Artikel 4 2 b geeft de keuze van gelijke verdeling van (30 RM) tussen IF en IF am de 

LFaccept  op de interne CNEC vast te stellen. Olt is een eenvoudige manier om die 
bepaling te doen, maar het kan leiden tot ander- of overbenutting van de RAM 
(enkel in geval van een internerne CNEC waar IF geidentificeerd kunnen worden). 
Energie-Nederland stelt een alternatieve methode voor die dit voorkomt. In dit 
voorstel stellen we voor de formule gerelateerd aan de berekening van de loop flow 
aan te passen am te kunnen bepalen of die boven de geaccepteerde waarde is 
(berekening D1). Deze berekening staat als Dl' in de onderstaande figuur. 
Bovendien voegen we ook een berekening toe (D2) die aangeeft of er genoeg 
redispatchmiddelen aanwezig zijn om interne flows te managen. Dit alles bevordert 
de transparantie en voorkomt onder- of overbenutting. 

Internationale context 
11. Het voorstel lijkt te zijn gebaseerd op nationale analyses. TenneT geeft aan dat de 

methodieken uit SOGL artikel 76 en CACM artikel 35 nog niet gereed zijn. Energie-
Nederland deelt de mening dat dat een reden is am de derogatie aan te vragen. Het 
is nu echter onduidelijk wat de waarde van de genoemde nationale analyses nu 
precies is. Hoe verhoudt 201 die tot beslissingen over hetzelfde onderwerp in de 
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