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Geachte heer Don, 
Hierbij ontvangt u de zienswijze van Powerhouse B V. op de openbare consultatie op het verzoek van TenneT 
ISO B V. voor derogatie van de verplichting o.b.v. artikel 6, negende lid van Verordening (EU) 2019/943 om per 1 
januari 2020 dagveilingen toe te passen voor de inkoop van balanceringscapaciteit. Deze zienswijze wordt mede 
ondersteunt door DNO Energie. 
Toelichting op de zienswijze 
In de Verordening (EU) 2019/943 van het Europees parlement en de raad van 5 juni 2019 betreffende de interne 
markt voor elektriciteit (onderdeel van het Clean Energy Package) is het volgende opgenomen in Artikel 6 
negende lid: 
De aanbesteding van opwaartse balanceringscapaciteit en neerwaartse balanceringscapaciteit wordt afzonderlijk 
uitgevoerd, tenzij de regulerende instantie een afwijking van dit principe goedkeurt op grond van het feit dat dit 
zou leiden tot een hogere economische efficiëntie, zoals blijkt uit een evaluatie door de 
transmissiesysteembeheerder. Contracten voor balanceringscapaciteit worden niet meer gesloten dan één dag 
vóór het beschikbaar stellen van de balanceringscapaciteit en de contractperiode mag niet langer zijn dan één 
dag, tenzij en voorzover de regulerende instantie de eerdere contractuele of langere contractperioden heeft 
goedgekeurd om de voorzieningszekerheid te waarborgen of de economische efficiëntie verbeteren. 
Wanneer een afwijking wordt toegestaan, worden voor ten minste 40% van de standaard balanceringsproducten 
en minimaal 30% van alle producten die voor balanceringscapaciteit worden gebruikt, contracten voor de 
balanceringscapaciteit gesloten voor ten hoogste één dag vóór de levering van de balanceringscapaciteit en de 
contractperiode mag niet langer zijn dan één dag. Het contracteren van het resterende deel van de 
balanceringscapaciteit wordt ten hoogste één maand voorafgaand aan het beschikbaar stellen van 
balanceringscapaciteit uitgevoerd en heeft een maximale contractuele periode van één maand. 
Op het voornemen van TenneT om per 1 januari 2020 te starten met dagveilingen voor 100% van de vereiste 
FRR capaciteit, heeft zij van verschillende BSP’s feedback ontvangen dat de implementatietijd tekort is voor de 
invoer per 1-1-2020. Op basis hiervan heeft TenneT getracht een beeld te schetsen van de verwachte 
beschikbare capaciteit per 1-1-2020. Ondanks dat TenneT zelf aangeeft dat dit beeld niet compleet is heeft zij 
besloten om derogatie te vragen voor implementatie uiterlijk per 7 augustus 2020 voor zowel aFRR als mFRRda. 
Zienswijze Powerhouse 
Powerhouse is van mening dat de voorzieningszekerheid onder geen beding in gevaar mag komen. Het voorstel 
van TenneT beoogd dit te voorkomen door marktpartijen meer tijd te geven om zich in te richten op het kunnen 
participeren in de dagcontracten voor FRR capaciteit. Wat Powerhouse betreft doet dit voorstel geen recht aan de 
marktpartijen, waaronder Powerhouse en DNO Energie, die de afgelopen maanden hoge prioriteit hebben 
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gegeven aan de implementatie van deze wijziging om vanaf 1-1-2020 dagcontracten voor FRR capaciteit te 
kunnen faciliteren. Deze partijen hebben inmiddels investeringen gedaan en zijn klaar om tijdig in de markt van 
dagveilingen te participeren. Er zijn twee voorwaarden voor Powerhouse en DNO Energie waaraan voldoen moet 
worden om te kunnen starten met dagveilingen: 

1. Automatisch kunnen inbieden op de dagveiling; 
2. Tijdige terugkoppeling van de veilingresultaten. Wat betekent dat deze tenminste een half uur voor de 

APX inbiedingen teruggekoppeld moeten zijn naar de deelnemende partijen. 
Deze voorwaarden zullen door TenneT ingevuld moeten worden. Ons inziens heeft TenneT hiervoor geen 7 
maanden doorlooptijd nodig. 
Beschikbare Capaciteit 
Uit een analyse van TenneT, waarvan zij zelf aangeeft dat deze mogelijk incompleet is, blijkt dat 55% van het 
beschikbare vermogen voor mFRRda per 1-1-2020 beschikbaar is. Dit is conform artikel 6, negende lid van 
Verordening (EU) 2019/943 ruim voldoende om aan de wettelijke verplichting van tenminste 40% te voldoen. 
In deze opzet is er volgens de analyse van TenneT een overcapaciteit van 37,5% op de mFRRda markt indien 
gestart wordt met 40% van de benodigde capaciteit. Hiermee vervalt ook het argument dat schaarste van aanbod 
volgens TenneT een prijsopdrijvend effect zou hebben. 
Risicomitigatie 
Door te kiezen voor een gefaseerde invoering van dagcontracten in combinatie met maandcontracten kunnen 
risico’s op disfunctioneren van dagveilingen beperkt worden ten opzichte van het in een keer overgaan naar 
100% dagcontracten. 
Conclusie 
Er staat volgens Powerhouse en DNO Energie dan ook niets in de weg om voor mFRRda per 1-1-2020 te starten 
op de ondergrens van 40% van de benodigde balanceringscapaciteit via dagveilingen. Dit doet recht aan de 
marktpartijen die tijdig gereed zijn en zorgt voor een extra prikkel bij marktpartijen om de implementatietijd zo kort 
mogelijk te houden zodat Tennet zo snel mogelijk over kan gaan tot het aanbieding van dagcontracten voor de 
volle 100% van de benodigde capaciteit. 
Tenslotte wil Powerhouse nog een suggestie doen aan de ACM. TenneT geeft in haar verzoek aan dat haar 
analyse van beschikbaar capaciteit voor dagveilingen mogelijk incompleet is. De ACM kan onder geheimhouding 
een individuele uitvraag naar alle geregistreerde BSP’s uitsturen met de vraag of zij tijdig gereed zijn voor 
dagveilingen van Regelvermogen (aFRR) en Noodvemogen (mFRRda) en welke capaciteit zij voor de 
verschillende diensten beschikbaar hebben. Dit geeft een compleet beeld en geeft de ACM een solide 
onderbouwing voor besluitvorming om per 1-1-2020 te kunnen starten met een onderbouwd percentage. 
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