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Uitdagingen reguleringsmethode:

• Methode moet bijdragen aan een stabiele en voorspelbare 

tariefontwikkeling, zo min mogelijk verrassingen en vertraagde effecten.

• De methode moet groei aan investeringen in de netten t.b.v. de 

energietransitie stimuleren c.q. niet remmen. Dit vraagt andere prikkels dan 

eenzijdige focus op doelmatigheid in de huidige methode.

• Netbeheerders hebben zorgen over de financierbaarheid van de 

toenemende investeringsopgave. 



Stijgende netinvesteringen elektriciteit en 
noodzaak tot pro-actief investeren.

- De energietransitie vraagt om fors hogere investeringen in met name de 

elektriciteitsnetten. 

- Het tekort aan netcapaciteit is een probleem dat speelt over de hele 

breedte van de sector en wat we alleen samen kunnen oplossen.

- In de methode van de ACM moeten een aantal wijzigingen worden 

doorgevoerd die helpen bij de oplossing van dit probleem

- We zijn blij dat de ACM hier met de leden van de KBG naar wil kijken en 

het heeft geagendeerd.



Waarom is er nu een tekort?

1. Vanaf 2017 geen SDE+-subsidie meer naar 

biomassa, maar wel een groei van budget 

van 3,5 naar 9 miljard euro. 

2. Het beschikbare budget werd beperkt 

aangewend voor wind-op-land vanwege 

beperkte ruimte en lange ontwikkeltijd.

3. Daardoor en door snel dalende kostprijs 

voor zon-op-land en weinig sturend 

ruimtelijk beleid, lage grondprijs bepalend, 

dit zorgde voor plotselinge explosie zon-pv 

in Noord-Nederland.



Wat doen we al om het op te lossen?

1. Meer investeren dan ooit . (Investeringsagenda TenneT is 12 mld euro tot 2030 en de 

RNB’s verwachten circa € 3.6 mld extra investeringen tot 2030)

2. Transparante netontwikkeling m.b.v. Investeringsplannen. En ontwikkeling van tools 

om beter en actueel inzicht te geven.

3. Meer ruimte op het net. Extra mogelijkheden om ruimte te maken op het net (N-0, 

congestiemanagement, curtailment, opslag, etc.)

4. Samen beter vooruitkijken. We werken samen in de Infrastructuurverkenning 2030-

2050, de RES, de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, de systeemstudies van de 

industriële clusters, de Taskforce Infrastructuur Tafel Industrie, programma 

Hoofdstructuur Energie (NOVI), de Rijksvisie Marktordening Energietransitie (EZK), 

Investeringsplannen.



Problemen huidige methode voor de RNB’s (1)

• De majeure stijgingen in de investeringen tijdens een reguleringsperiode 

worden pas na afloop van de reguleringsperiode verwerkt in de tarieven. 

Het rendement op extra investeringen start pas de volgende 

reguleringsperiode. Bovendien is dit niet volledig omdat schattingen zijn 

gebaseerd op een gemiddelde van realisaties uit het verleden.

• Gedurende de reguleringsperiode geen aanpassing voor gestegen volumes 

m.b.t. decentrale invoeding.

• Stijgingen van kosten bij TenneT worden doorbelast in inkoopkosten van 

RNB’s, die deze stijging pas met een vertraging van 2 jaren kunnen 

doorbelasten naar hun klanten.  



Problemen huidige methode voor de RNB’s (2)

• Er kunnen met bestaande methoden ongewenste grote verschillen ontstaan 

tussen gereguleerde opbrengsten en gereguleerde kosten. 

• RNB’s die te maken hebben met relatief veel anticiperende investeringen 

worden geremd door bestaande methode.

• Mogelijke nadelen hiervan kunnen worden versterkt door mogelijke 

complicaties met de financierbaarheid. Beschikbare cashflows zijn 

onvoldoende om de stijging in de investeringen op te vangen, mede 

vanwege een verwachte lage wacc



Oplossingsrichtingen methodebesluit (1):

• Verkleinen van de vertraging in de vergoeding, door bijvoorbeeld de scenario’s uit de 

investeringsplannen mee te nemen in de schattingen van de toekomstige kosten. 

• Vooruit kijken i.p.v. Achteruit kijken -> Risico’s minimaliseren door bijvoorbeeld niet 

te ver terug kijken met schattingen, korte reguleringsperiode.

• Het ontwikkelen van een instrument om negatieve effecten voor individuele RNB’s, 

die te maken hebben met majeure omvang in anticiperende investeringen, tijdig 

worden te compenseren. Zonder dat dit ten koste gaat van toegestane inkomsten 

van RNB’s die daar niet mee te maken hebben. 

• Bijvoorbeeld (ter inspiratie) de Duitse IMA methodiek (investment measure

allowance). Investeringen uit het NEP kunnen daar in aanmerking komen voor een 

zgn. IMA status, waarmee ze lopende de reguleringsperiode al tot vergoeding 

komen. 



Oplossingsrichtingen methodebesluit (2):

• Eventueel een tijdelijk systeem waarin onderscheid wordt gemaakt tussen 

reguliere kosten en de bijzondere kosten t.b.v. de energietransitie, waarbij 

de bijzondere kosten op termijn (zodra er ook volumes komen) weer 

opgaan in het reguliere systeem. 

• Ingroei DCO

• Waken voor een ‘onnodig’ lage wacc.

• Eventuele maatregelen in de methode opnemen voor tussentijdse 

aanpassingen als toegestane inkomsten te ver achter lopen op stijging van 

(nauwelijks beïnvloedbare) stijging van regulatorische kosten.
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