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Achtergrond: 

In diverse regio’s is sprake van een tekort aan transportcapaciteit. Door een sterke 

toename in de vraag naar transportcapaciteit voor invoeding weigert de netbeheerder in 

sommige gevallen transportcapaciteit, of moet zij een invoeder elders aansluiten. Over 

het algemeen is het probleem het gebrek aan capaciteit verderop in het net, om de 

ingevoede elektriciteit te kunnen transporteren. Het kost tijd om dergelijke verzwaringen 

aan te leggen, terwijl de vraag naar capaciteit sneller kan ontstaan. Er is dus sprake van 

een coördinatieprobleem bij de sturing op locatie, omvang en timing van de 

aangevraagde transportcapaciteit. Bij de eerste aanvraag is er veel onzekerheid over de 

aangevraagde transportcapaciteit. Netbeheerder en ontwikkelaar (en soms ook lokale 

overheden) wachten vervolgens op elkaar voor het zetten van de eerste stap. 
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De haalbaarheid van de genoemde varianten wordt momenteel onderzocht. Daarnaast 

zijn deze varianten niet complementair, de ACM zal maximaal één van deze varianten in 

REG2022 tot uiting laten komen.

Achtergrond verschillende varianten: 

Bonus-malus: deze variant geeft de RNB’s een prikkel om voldoende capaciteit 

beschikbaar te hebben. Hierbij ontvangt een netbeheerder met een hogere 

capaciteitsprestatie dan gemiddeld extra inkomsten terwijl een netbeheerder met een 

lagere capaciteitsprestatie dan gemiddeld inkomsten moet inleveren. Deze variant heeft 

geen impact op de sectorinkomsten. 

Oplossingsrichtingen binnen de SO:

Waardering van capaciteitsprestatie: deze variant geeft via de SO een expliciete 

waardering voor de gerealiseerde capaciteitsprestatie van de regionale netbeheerders. 

Bijvoorbeeld door negatieve SO te hanteren op basis van de hoeveelheid geweigerde 

transportcapaciteit. Deze variant heeft geen impact op de sectorinkomsten. 

Virtuele Samengestelde Output (SO): deze variant geeft een vergoeding voor (een deel) 

van de inkomsten die de netbeheerder met het geannuleerde project zou hebben 

verdiend door een waardering te geven voor geannuleerde volumes op basis van virtuele 

Samengestelde Output (SO) . Deze variant heeft geen impact op de sectorinkomsten. 

Nacalculatie: Hierbij worden gemiste inkomsten als gevolg van een geannuleerd project 
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nagecalculeerd. Deze variant kan impact hebben op de sectorinkomsten. 
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