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Geachte heer Don, 
Hierbij ontvangt u een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de voorwaarden 
als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. Het voorstel betreft een aanvulling 
op het reeds bij u in behandeling zijnde codewijzigingsdossier ACM/18/034764 ter implementatie van 
de NC ER1. Onderdeel van dat dossier is de regeling voor automatische afschakeling van belasting bij 
onderfrequentie (LFDD). Het onderhavige voorstel omvat in hoofdzaak een aanvulling op de LFDD- 
regeling die specifiek ziet op grote industriële aangeslotenen die tevens op basis van vraagsturing een 
bijdrage leveren aan de frequentiehandhaving. Daarnaast omvat het voorstel enkele meer redactione- 
le aanscherpingen op de tekst van de eerder voorgestelde LFDD-regeling. 
Aanleiding tot het voorstel 
Bij de voorbereiding op en de behandeling van het codewijzigingsvoorstel2 dat heeft geleid tot het 
bovengenoemde dossier ter implementatie van de NC ER, kon VEMW door een samenloop van om- 
standigheden niet intensief betrokken zijn. Daardoor is het overleg met VEMW en haar achterban over 
de consequenties van de LFDD-regeling voor grote industriële aangeslotenen pas op gang gekomen 
nadat het bedoelde codewijzigingsvoorstel op 18 december 2018 bij ACM was ingediend. Het overleg 
met VEMW heeft evenwel geleid tot de wens om specifiek voor grote industriële aangeslotenen enige 
nuance aan te brengen in de LFDD-regeling. Daartoe strekt het onderhavige voorstel. 
Hoofdlijn van het voorstel 
Dit voorstel regelt dat een industriële aangeslotene die rechtstreeks op het landelijk hoogspanningsnet 
is aangesloten en die op vrijwillige basis door middel van vraagsturing een bijdrage levert aan de 
frequentie-ondersteuning, bij de uitvoering van de LFDD-regeling achteraan in de rij van af te schake- 
len belasting komt te staan. 
1 Verordening (EU) 2019/2196 van de commissie van 24 november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet 2 Codewijzigingsvoorstel BR-2018-1533 d.d. 18 december 2012. 
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Inhoud van het voorstel 
Bijlage 1 bij dit voorstel bevat de integrale tekst van artikel 9.26 van de Netcode elektriciteit, waarin de 
LFDD-regeling is vervat inclusief de eerdere en de thans voorgestelde wijzigingen. De daarin gebruik- 
te kleuren hebben de volgende betekenis: 
- zwart weergegeven tekst is bestaande, thans geldende codetekst, 
- lichtblauw weergegeven tekst betreft wijzigingen uit voorstel BR 2018-1533 d.d. 18 december 

2018 ter implementatie van de NC ER (dossier ACM/18/034674), 
rood weergegeven tekst betreft wijzigingen uit de reactie BR-2019-1628 d.d. 12 september 2019 
op wijzigingsopdracht ACM/UIT/510780 (eveneens dossier ACM/18/034674), 

- roodbruin weergegeven tekst betreft wijzigingen uit de reactie BR-2019-1583 d.d. 25 februari 2019 
op wijzigingsopdracht ACM/UIT/506748 (dossier ACM/18/034086 m.b.t. de implementatie van de 
NC HVDC3) die evenwel bij de besluitvorming in dat dossier op 1 oktober 2019 nog niet verwerkt 
konden worden omdat de te wijzigen hoofdtekst van artikel 9.26 nog niet is vastgesteld, 
roze weergegeven tekst betreft wijzigingen uit het onderhavige voorstel. 

Toe te voegen tekst is onderstreept en te verwijderen tekst is doorgehaald. 
Toelichting op het voorstel 
De kans op afschakeling door middel van de LFDD-regeling is bijzonder klein. Het aantal keren dat 
deze regeling in het verleden in werking is getreden, is Europa-breed op de vingers van één hand te 
tellen. De verwachting is echter dat de gewijzigde samenstelling van zowel het productiepark (van 
synchroon gekoppeld naar power park modules en van centraal naar decentraal) als de belasting 
(naar meer flexibiliteit) zal leiden tot een verhoogde kans van optreden. Daarom is er momenteel meer 
aandacht voor deze regeling dan in het verleden. 
Een belangrijke wijziging ten opzichte van het verleden is dat nu ook aangeslotenen op het landelijk 
hoogspanningsnet deelnemer aan de LFDD-regeling worden. Ofwel een actieve deelnemer omdat ze 
zelf hun aandeel in de afschakelverplichting op zich nemen, ofwel een passieve deelnemer omdat ze 
deel uitmaken van de afschakelverplichting van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. 
Voor sommige grote industriële aangeslotenen is het risico van een volslagen onverwachte afschake- 
ling ten gevolge van het aanspreken van de LFDD-regeling een nog meer ongewenste situatie dan 
voor andere aangeslotenen. Een dergelijke aangeslotene kan er voor kiezen om een actieve rol in de 
LFDD-regeling te vervullen door zelf een evenredig deel van de afschakelverplichting op zich te ne- 
men. Hij bepaalt dan zelf welk deel van zijn installatie wordt afgeschakeld bij een eventuele onderfre- 
quentie in plaats dat zijn hele installatie door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 
wordt afgeschakeld. 
Deze optie is echter niet voor elke industriële aangeslotene uitvoerbaar of wenselijk. Daarom is in 
overleg met VEMW en enkele van haar leden gezocht naar mogelijke alternatieven. Het resultaat van 
die zoektocht is het onderhavige codewijzigingsvoorstel. De achterliggende gedachte is dat een indu- 
striële aangeslotene die met behulp van vraagsturing een bijdrage levert aan de frequentie- 
ondersteuning bij de indeling van de door de LFDD-regeling af te schakelen belasting 'achteraan in de 
rij mag staan’. In het zevende lid van artikel 9.26 is sprake van een 'substantiële bijdrage'. Hier is 
bewust geen concreet volume of percentage genoemd. Het adjectief 'substantiële' wil tot uitdrukking 
brengen dat een grote industriële aangeslotene niet reeds op grond van het leveren van vraagsturing 
ter grootte van bijvoorbeeld enkele tientallen kW in aanmerking komt voor het achteraan in de rij staan 
3 Verordening (EU) 2016/1447 van de commissie van 26 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode betreffen- de eisen voor de aansluiting op het net van hoogspanningsgelijkstroomsystemen en op gelijkstroom aangesloten power park modules 
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bij de LFDD. Tegelijkertijd wil TenneT substantiële aanbiedingen serieus nemen. Dat hoeft niet per se 
een volume te zijn van 45% van de maximale belasting van de desbetreffende aangeslotene. 
Het volume af te schakelen belasting door middel van vraagsturing is op grond van de NC ER aanvul- 
lend op het volume af te schakelen belasting door middel van de LFDD-regeling (45% van de totale 
belasting). Op grond van artikel 18 van de NC ER moet de frequentie-ondersteuning door middel van 
vraagsturing geactiveerd worden voordat de LFDD-regeling actief wordt. De aanspreeksnelheid van 
de LFDD-regeling (150 ms op basis van artikel 19, eerste lid, onderdeel c, van de NC DCC4) is bedui- 
dend korter dan de aanspreeksnelheid van op basis van vraagsturing geleverde frequentieondersteu- 
ning (500 ms op basis van artikel 29, tweede lid, onderdeel g, van de NC DCC, gelezen in combinatie 
met het beoogde artikel 4.105, derde lid, van de Netcode elektriciteit). 
Overige wijzigingen: 
- eerste lid, aanhef: correctie van een redactionele inconsistentie ten opzichte van wat elders in de 

codes gebruikelijk is, 
- vierde lid, onderdeel a: het volume dat hier wordt aangeduid als 'de opgetreden maximale netto- 

verbruiken' betreft hetzelfde volume als bedoeld in de aanhef van het derde lid en daar wordt aan- 
geduid als 'maximale totale belasting'. Het gaat hier over de aanduiding van het totale volume voor 
heel Nederland. Pas bij de verdeling over de verschillende afschakelende partijen (derde lid, on- 
derdelen a en b) en bij de bepaling van de instelling van de frequentierelais door de afschakelende 
partijen (vierde lid, onderdeel b) komt het fenomeen 'maximale nettoverbruik' in beeld. 

- vijfde lid: de noodzaak tot de hier bedoelde herverdeling kan ook in het landelijk hoogspanningsnet 
liggen. De oorspronkelijke formulering "aangeslotenen" suggereert dat die noodzaak alleen vanuit 
een regionaal net, een GDS of een industriële installatie zou kunnen komen. 

Overigens hebben wij geconstateerd dat de door middel van dossier ACM/18/034764 voorgestelde 
vervanging van het bestaande artikel 9.26 door het nieuwe artikel 9.26 iets te rigoureus is geweest. 
De eerste twee leden van het huidige artikel 9.26 betreffen de huidige LFDD-regeling. Voor deze twee 
leden komt het nieuwe artikel 9.26 in de plaats met de nieuwe LFDD-regeling. De leden drie tot en 
met vijf van het huidige artikel 9.26 betreffen technische specificaties aan de frequentierelais. Voor 
nieuwe installaties op grond van de NC DCC komen daar eisen uit of krachtens de NC DCC voor in de 
plaats. Voor frequentierelais in bestaande installaties dienen de leden drie tot en met vijf van het hui- 
dige artikel 9.26 echter gehandhaafd te blijven. Een andere plek in de Netcode elektriciteit is daarvoor 
meer geschikt dan het nieuwe artikel 9.26. Paragraaf 14.2 betreffende bestaande verbruiksinstallaties 
en gesloten distributiesystemen lijkt een geschikt alternatief. Aangezien deze paragraaf momenteel 
onderdeel is van twee andere codewijzigingsdossiers, namelijk ACM/18/034719 en ACM/19/036598, 
zullen wij met een concreet voorstel komen, na besluitvorming over deze beide dossiers. 
Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 
Er is een sterke inhoudelijke samenhang met codewijzigingsdossier ACM/18/034764 ter implementa- 
tie van de Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER). Onder het kopje ’besluitvormig en inwerkingtreding’, 
verderop in deze brief doen wij een concreet voorstel voor de volgorde van besluitvorming. Nu op 1 
oktober jl. een besluit is genomen inzake dossier ACM/18/034086 ter implementatie van de NC HVDC 
verdient het aanbeveling om de onderdelen uit de reactie BR-2019-1583 op de wijzigingsopdracht uit 
dat dossier die betrekking hebben op de artikelen 9.26 en 9.27 over te hevelen naar onderhavig dos- 
sier. 
4 Verordening (EU) 2016/1388 van de commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor aansluiting van verbruikers 5 Onderdeel van het nog bij ACM in behandeling zijnde ontwerpbesluit ACM/UIT/520760 ter implementatie van de NC DCC. 
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Er is geen samenhang met andere lopende codewijzigingsdossiers. 
Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 
Voor de toetsing van het onderhavige voorstel is onderdeel h van het eerste lid van artikel 36 van de 
Elektriciteitswet 1998 van belang. Het betreft hier immers een onderdeel van de implementatie van 
één van de Europese codes. En de Europese codes zijn op hun beurt weer een uitvloeisel van de in 
onderdeel h genoemde verordening en richtlijn. 
Daarnaast draagt dit voorstel met name bij aan het doelmatig handelen van afnemers (onderdeel d). 
Gevolgde procedure 
Het voorstel is vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders, als bedoeld in artikel 32 
van de Elektriciteitswet 1998, door de Taakgroep Regulering van de vereniging Netbeheer Nederland 
op 31 oktober 2019. 
Het overleg met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt, als bedoeld in 
artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998, heeft plaatsgevonden in de bijeenkomst van het Gebruikers- 
platform elektriciteits- en gasnetten, gehouden op 28 november 2019. Het op dit voorstel betrekking 
hebbende deel van het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage bijgevoegd. De tijdens deze bij- 
eenkomst ontvangen commentaren hebben geleid tot de volgende aanpassing van het voorstel: 

In de bovenstaande toelichting is een passage toegevoegd die nadere uitleg geeft over het in het 
zevende lid van artikel 9.26 gebruikte zinsdeel 'substantiële hoeveelheid'. 

- In het zesde lid van artikel 9.26 is de zinsnede 'eventueel is samenwerking met een andere aan- 
geslotene' toegevoegd. Uit de oorspronkelijke tekst bleek onvoldoende dat afschakelplichtige aan- 
geslotenen hun afschakelverplichting ook gezamenlijk kunnen vervullen met een andere verdeling 
van de af te schakelen porties. TenneT zal daarbij coördinerend optreden om de af te schakelen 
volumes te bewaken. TenneT zal evenwel niet als 'makelaar' tussen industriële aangeslotenen op- 
treden. Deze aangeslotenen kunnen desgewenst, evenals dat bij vraagsturing het geval is, hun 
diensten aan TenneT aanbieden door bemiddeling van een zogeheten aggregator. 

Besluitvorming en inwerkingtreding 
Er is sprake van inhoudelijke samenhang van het onderhavige voorstel met de LFDD-regeling uit 
dossier ACM/18/034764. Daarom stellen wij voor de op de LFDD betrekking hebbende wijzigingen, te 
weten de wijzigingen in artikel 9.26 van de Netcode elektriciteit niet mee te nemen in de besluitvor- 
ming over dossier ACM/18/034764. In plaats daarvan stellen wij voor om de wijzigingen in artikel 9.26 
van de Netcode elektriciteit uit voornoemd dossier te combineren met het onderhavige voorstel en de 
besluitvorming daarvan zo spoedig mogelijk in 2020 te doen plaatsvinden. De door de NC ER voorge- 
schreven inwerkingtreding van deze wijzigingen is weliswaar pas voorzien op 18 december 2022, 
maar gelet op de voor de betrokken partijen benodigde implementatietijd is zo spoedig mogelijke 
besluitvorming wel van belang. 
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoe 
contact opnemen met de heer van ons bureau (gegevens zie briefhoofd) of met de 
heer van TenneT ( @tennet.eu). 
Met vriendeli ke cóet
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Artikel 9.26 
4^—In geval van I 

a. eerste afschakeliog:-bi}49i0 Hz 15% van de oorspronkelijke totale-belasting afschakelen; 
belasting afec ha kolen; 

I van het frequentie- 

defde afschakeling: I /-.ri in O tri l VJ Ut tl tl t ! tl t 

cbakelen belasting wordt rekening gehouden met 
tie-eenheden. 

i—Het frequentierelais 
a.—binnen 100 ms-r 

s zodanig ingesteid, dat: 
i het overschrijden van de i i het eerste lid < 

&—de werking van het relais wordt geblokkeerd als de meetspanning daalt tot beneden 70% van de nominale spanning. 
r voidoet ten minste aan IEC 

4—De meetonnauwkeurigheid van het relais mag maximaal 10 mHz bedragen: 
1 nOD x 

1- De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de regionale netbeheerders dragen er zorg voor dat de mogelijkheid om 
bij lage frequentie automatisch verbruik te ontkoppelen, zeals bedoeld in artikel 4.8. eerste lid, geactiveerd wordt b|j de volgende 
frequentiedrempelwaardes en met de bijbehorende gespecificeerde hoeveelheden: 
a. bij 49.0 Hz een hoeveelheid nettoverhmik ter grootte van 7.5% van het overeenkomstio het derde lid vastgestelde procentuele 

aandeel van de desbetreffende aangeslotene in de totale belasting: 
b. bii 48.8 Hz aanvullend op de in onderdeel a bedoelde hoeveelheid 7.5% van het overeenkomstig het derde lid vastgestelde 

procentuele aandeel van de desbetreffende aangeslotene in de totale belasting; 
c. bii 48.6 Hz aanvullend op de in onderdeel a en b bedoelde hoeveelheid 7.S% van het overeenkomstig het derde lid vastoe- 

stelde procentuele aandeel van de desbetreffende aangeslotene in de totale belasting; 
d. bii 48.4 Hz aanvullend op de in onderdeel a tot en met c bedoelde hoeveelheid 7.5% van het overeenkomstig het derde lid 

vastqestelde procentuele aandeel van de desbetreffende aangeslotene in de totale belasting: 
e. bii 48.2 Hz aanvullend op de in onderdeel a tot en met d bedoelde hoeveelheid 7.5% van het overeenkomstig het derde lid 

vastqestelde procentuele aandeel van de desbetreffende aangeslotene in de totale belasting: 
f. bij 48.0 Hz aanvullend op de in onderdeel a tot en met e bedoelde hoeveelheid 7,5% van het overeenkomstio het derde lid 

vastqestelde procentuele aandeel van de desbetreffende aangeslotene in de totale belasting. 
?. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op: 

a. aangeslotenen die beschikken over een verbruiksinstallatie of een gesloten distributiesysteem, aangesloten op het landelijk 
hoogspanningsnet, die of dat niet op grond van waarop overeenkomstig artikel 4, van Verordening (EU1 
2016/1388 INC DCG als bestaand wordt beschouwd, de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) van toepassing is; 

b. aangeslotenen die beschikken over een verbruiksinstallatie of een gesloten distributiesysteem, aangesloten OP het landelijk 
hoogspanningsnet, die of dat niet op grond vary waarop overeenkomstig artikel 4, van Verordening IEL0 
2016/1388 (NC DCO als bestaand wordt beschouwd, de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) niet van toepassing is. maar 
waaromtrent de aangeslotene met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is overeengekomen om aan de uit- 
voering van dit artikel mee te werken. 

3. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt bii inwerkingtreding van dit artikel en vervolgens tenminste een- 
maal oer viif iaar voor elke in het eerste en tweede lid bedoelde aangeslotene en voor zichzelf het procentuele aandeel in de tota- 
le belasting: 
a. voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet door het quotiënt te nemen van de som van de ten behoeve van 

afname van het landelijk hoogspanningsnet opgetreden maximale nettoverbruiken van alle aansluitingen op het landelijk 
hooaspanninosnet in het voorgaande iaar die niet actief meewerken aan de in het eerste of tweede lid bedoelde regeling en 
het totaal van de ten behoeve van afname van het landelijk hoogspanningsnet opgetreden maximale nettoverbruiken van alle 
aansluitingen op het landelijk hoogspanningsnet in het voorgaande jaar; 

b. voor de overige aangeslotenen door het quotiënt te nemen van het op diens aansluitingfen) opgetreden maximale nettover- 
bruiken in het voorgaande iaar en het totaal van de ten behoeve van afname van het landelijk hoogspanningsnet opgetreden 
maximale nettoverhruiken van alle aansluitingen op het landelijk hoogspanningsnet in het voorgaande iaar 

c- in afwijking van onderdeel b voor een regionale netbeheerder op wiens distributienet een ander distributienet is aangesloten 
dat niet rechtstreeks is aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet door het overeenkomstig onderdeel b voor zijn net 
bepaalde procentuele aandeel in de totale belasting te verminderen met het voor de op zijn net aangeslotenen distributienet- 
ten bepaalde procentuele aandeel. 

De instelling van de in het eerste lid bedoelde functionaliteit en de bepaling van de af te schakelen aansluitingen of netdelen 
vindt plaats door middel van het volgende rekenalgoritme: 
a. de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verdeelt de opgetreden maximale netteverbruiken-totale belasting van 

het voorgaande jaar over de in het eerste en tweede lid bedoelde aangeslotenen en zichzelf overeenkomstig de verdeelsleutel 
uit het derde lid. 

b. de netbeheerder van het landelijk hooaspanninosnet en de in het eerste en tweede lid bedoelde aangeslotenen verdelen de 
aan hen op grond van de onderdelen a tot en met f van het eerste lid toeoerekende hoeveelheden nettoverbruik over de af te 
schakelen aansluitingen en netdelen alsof de afschakeling had plaatsgevonden op het moment van het maximale nettover- 
bruik OP hun aansluitingen in het voorgaande jaar. 

Indien een in het eerste of tweede lid bedoelde netbeheerder of aangeslotene niet in staat is om de overeenkomstig het eerste lid 
bepaalde hoeveelheid nettoverbruik af te schakelen, ook al heeft deze aangeslotene de in het eerste lid bedoelde functionaliteit 
zodanig geïnstalleerd dat alle MS-richtingen waarachter zich een productie-installatie met een maximumcapaciteit groter dan of 
oeliik aan 3 MW bevindt niet wordt afgeschakeld, wordt de door deze aangeslotene niet afschakelbare hoeveelheid nettoverbruik 
door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet evenredig verdeeld over de overige in het eerste en tweede lid be- 
doelde aangeslotenen: 
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Indien een in het tweede lid bedoelde aangeslotene, gelet op de aard en omvang van zijn installatie of net niet kan voldoen aan de in het eerste lid genoemde gespecificeerde hoeveelheden per frequentiedrempelwaarde. kan de desbetreffende aangeslotene, eventueel is samenwerking met een andere aangeslotene, in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, uitvoering geven aan het eerste lid door toepassing van een deel van de in het eerste lid genoemde frequentiedrempelwaerdes met daaraan aangepaste gespecificeerde hoeveelheden te ontkoppelen verbruik zodanig dat de som van de hoeveelheden mini- maal 45% van het overeenkomstig het derde lid vastgestelde procentuele aandeel van de desbetreffende aangeslotene in de to- 
tale belasting bedraagt: 
De netbeheerder draagt er zorg voor dat een aangeslotene die beschikt over een aansluiting op het landelijk hoogspanningsnet en die niet op orond van het tweede lid zelf uitvoering geeft aan de automatische ontkoppeling bij lage frequentie als bedoeld in het eerste en vierde lid en die door middel van vraaasturina een substantiële bijdrage levert aan de frequentiehandhaving. als be- doeld in artikel 18. vijfde lid, van de Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER), bij de toepassing van de automatische ontkoppeling bij lage frequentie als bedoeld in het eerste lid en vierde lid, niet wordt afqeschakeld. dan wel ten behoeve van de afschakelinq wordt inoedeeld in de als laatste afschakelende categorie waarin nog ruimte is. van de categorieën als bedoeld in het eerste lid, onder- deien.a tot en metf. 
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Voorzitter 
Secretaris 
Aanwezig Namens de representatieve organisaties: 

VEMW: , 
E-NL: 
VA: 
Holland Solar: 
PAWEX: 
VMNED: 
NOGEPA: 
Namens een representatief deel van de partijen dat zich bezighoudt met leveren, trans- 
porteren en meten van energie: 
NEDU: , 
Namens de gezamenlijke netbeheerders: 
TenneT: 
GTS:  , 
NBNL: 

Afwezig GOGEN, Consumentenbond, FME-CWN, NVDE, UNETO-VNI, VEDEK, 
Vereniging Eigen Huis, VGGP, VGN, VMNED, VNCI, VNO-NCW en VOEG 

( ) 
3. Codewijzigingsvoorstel LFDD bij industriële aangeslotenen (D-2019-09969) 
TenneT geeft een toelichting. 
VEMW: aangeslotenen met een eigen frequentierelais kunnen zelf afschakelen. Het is voor de partijen 
niet altijd haalbaar om dat in blokjes van 7,5% te doen. TenneT zou dan met de aangeslotenen in 
gesprek kunnen gaan om percentages per blok af te spreken. TenneT zou overleg kunnen faciliteren 
tussen verschillende aangeslotenen opdat zij gezamenlijk aan de op hen rustende verplichting kunnen 
voldoen. 
TenneT merkt op dat de opmerking slaat op een onderdeel dat vorig jaar al is ingediend. Het heeft 
geen betrekking op het voorliggende codewijzigingsvoorstel. TenneT stelt dat het inderdaad mogelijk 
is dat aangeslotenen gezamenlijk iets doen. Ze moeten dat echter wel zelf onderling afspreken. Ten- 
neT heeft daarin geen rol als ‘makelaar’. 
VEMW oppert TenneT het iets anders te organiseren dan het vervullen van de ongewenste functie 
van makelaar, bijvoorbeeld in de vorm van het inschakelen van aggregators. 
TenneT neemt de suggestie in overweging. 
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VA vraagt of de installaties op het landelijke net die parallel draaien en minder dan 600 uur onttrekken 
automatisch uitgesloten zouden kunnen worden. 
TenneT: op het landelijk net zijn er twee categorieën installaties die uitgesloten worden: pure produ- 
centen en high priority netgebruikers. De door VA bedoelde installaties vallen daar niet persé onder. 
VA: stel een afvalenergiecentrale bestaat uit vier lijnen en krijgt de order om 45% van het eigen ge- 
bruik af te schakelen. Dat betekent het uitschakelen van twee ketels. Het verbruik is gerelateerd aan 
de productie. 
TenneT: het hangt ervan af waar de partij zelf voor kiest. Als de partij zelf mee doet, moet hij 45% in 
zes porties afschakelen. In het andere geval wordt hij door TenneT 100% afgeschakeld. 
VA: dan valt de ondersteuning van het net weg. 
TenneT: de productie mag niet worden afgeschakeld. Ook dit betreft overigens het voorstel dat vorig 
jaar al is behandeld. 
VEMW: in lid 7 wordt gekozen voor een substantiële bijdrage. Hoe wordt dit ingevuld? 
TenneT: een installatie van bijvoorbeeld 100 Megawatt mag niet slechts 0,5% aanmelden voor vraag- 
sturing en vervolgens voor de LFDD achter in de rij gaan staan. Meedoen aan de regeling met minder 
dan 45% is voor TenneT bespreekbaar. 
De voorzitter concludeert dat de vergadering er unaniem mee akkoord gaat om het voorstel met de 
voorgestelde aanpassing naar ACM te sturen. 
( ) 
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