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BETREFT Ontheffingsaanvraag artikel 37a Elektriciteitswet 1998 t.b.v. N-0 transport voor productie 
Geachte heer, mevrouw, 
Met deze brief richt TenneT TSO B V. (hierna: TenneT) zich tot de Autoriteit Consument en Markt 
(hierna: ACM) met een verzoek gebaseerd op artikel 37a Elektriciteitswet (hierna: E-wet) tot het 
verkrijgen van een ontheffing van de verplichting tot het hebben van een enkelvoudige storingsreserve in 
het netontwerp en in de bedrijfsvoering als bedoeld in de Netcode elektriciteit (hierna: de Netcode). 
Deze aanvraag wordt hierna verder toegelicht, waarbij achtereenvolgens in wordt gegaan op de 
aanleiding voor de ontheffingsaanvraag, de beschrijving van de netsituatie, de beschrijving van de 
voorgestelde tijdelijke en permanente oplossing alsook de gevolgen voor aangeslotenen. Tevens is 
bijgevoegd de zienswijze van Enexis Netbeheer B V. (hierna: Enexis) als belanghebbende Voorts zal 
TenneT ingaan op de verwachte invulling van het besluit uitvalsituaties. 
TenneT vraagt de ACM op een zo kort mogelijke termijn uitsluitsel te geven over de 
ontheffingsaanvraag. Dat is in het bijzonder van belang omdat TenneT op deze wijze op korte termijn 
transportcapaciteit beschikbaar kan stellen aan producenten, waarbij met name duurzame productie in 
grotere mate kan worden gefaciliteerd 

1. Aanleiding ontheffingsaanvraag 
Zoals reeds bekend kampt TenneT met een gebrek aan beschikbare transportcapaciteit in diverse delen 
van het landelijke hoogspanningsnet. Dit wordt met name veroorzaakt door een onverwachte en zeer 
sterke groei in initiatieven voor duurzame opwek, zoals elektriciteitsproductie met een zon-PV installatie, 
met name op plaatsen waar het net is uitgelegd op een beperkte transportvraag. 
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Deze situatie is onder meer beschreven in de kamerbrief van 28 juni 2019.1 Deze kamerbrief beschrijft 
de mogelijkheid voor netbeheerders om een ontheffingsaanvraag te doen bij de ACM, ook wanneer dit 
gaat om vergelijkbare gevallen in één ontheffingsaanvraag of om een gebundelde behandeling van 
meerdere ontheffingsaanvragen. TenneT heeft in deze ontheffingsaanvraag meerdere stations 
gebundeld vanwege de samenhang tussen en de vergelijkbaarheid van de situatie op deze stations. 
Eén van de in deze kamerbrief beschreven oplossingen is het loslaten van de enkelvoudige 
storingsreserve voor aangesloten productie-installaties in het netontwerp en bedrijfsvoering (het "niet 
redundant" uitleggen van het net ten behoeve van aangesloten productie-installaties). Zoals terecht is 
opgenomen in de kamerbrief kan hierdoor ruimte op het net worden gecreëerd voor extra 
productiecapaciteit zonder dat dit gevolgen heeft voor de leveringszekerheid van verbruikers van 
elektriciteit Ook zal dit geen gevolgen hebben voor proces-gekoppelde productie-installaties. 
Het niet redundant uitleggen van het net voor productie-installaties vereist een aanpassing in de 
ontwerpfase van het net, zoals nader is uitgelegd onder paragraaf 3 van deze aanvraag. Bij zowel een 
storing en het daarop volgende correctieve, niet-geplande onderhoud (onvoorziene niet beschikbaarheid 
van transportmiddelen), als bij gepland onderhoud (voorziene niet beschikbaarheid van 
transportmiddelen), zal productievermogen voor zover noodzakelijk worden afgeschakeld op de 
hieronder beschreven wijze. Deze afschakeling vindt gedurende de ontheffingsperiode selectief plaats 
op het station van TenneT of op de middenspanningsinstallatie van Enexis. TenneT wil op deze manier 
waarborgen dat uitsluitend productie wordt afgeschakeld, zodat verbruikers van elektriciteit op eenzelfde 
leveringszekerheid kunnen rekenen als in de huidige situatie waarin wél voor zowel productie als 
verbruik de enkelvoudige storingsreserve wordt gehandhaafd. 
De congestie in het 110 kV-net in Noord-Nederland is op dit moment dermate groot, dat er behoefte is 
aan een oplossing op de stations in dit gebied die snel meer transportcapaciteit beschikbaar maakt. Het 
loslaten van de enkelvoudige storingsreserve voor productie voorziet in die oplossing. TenneT wenst op 
deze wijze op zo kort mogelijke termijn extra transportcapaciteit ter beschikking te kunnen stellen aan 
producenten van elektriciteit, teneinde de thans nijpende situatie in de energietransitie te verlichten. 
Daarnaast wenst TenneT in haar investeringsbeslissingen voor deze stations reeds rekening te kunnen 
houden met de voorziene invoering van het besluit uitvalsituaties, om zodoende onnodige investeringen 
te voorkomen. 

2. Beschrijving netsituatie 
Deze ontheffingsaanvraag ziet op een achttal 110kV-stations in het noorden van Nederland: 
Stadskanaal, Musselkanaal Zandberg, Emmen Weerdinge, Bargermeer, Klazienaveen Zwet, Veenoord, 
Coevorden en het nieuw te bouwen 110 kV-station StadskanaalA/ledderveen, zie figuur 1. 

1 kamerbrief Gevolgen van het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame elektriciteitsprojecten, 28 juni 2019, kenmerk DGKE / 19079793. 
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Figuur 1 Huidige netsituatie van het betrokken 110 kV-net 
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Deze stations liggen in het gebied waar Enexis op het net van TenneT is aangesloten. In de huidige 
situatie moeten de 110- en 150kV-netten op grond van artikel 9.12 lid 2 Netcode zodanig zijn ontworpen 
dat de enkelvoudige storingsreserve - wanneer ze volledig in bedrijf zijn - wordt gehandhaafd 
Bovendien dient ook bij onderhoud aan een circuit of transformator de enkelvoudige storingsreserve te 
worden gehandhaafd, behoudens voor zover de onderbreking beperkt blijft tot 6 uur en 100 MW. Dit 
zorgt er in de praktijk voor dat lijnen en transformatoren in beginsel dubbel worden uitgelegd, zodat er 
voldoende reservecapaciteit aanwezig is. 
Enexis heeft voor de genoemde 110 kV-stations aanvragen voor productie-aansluitingen ter grootte van 
ruim 2.600 MW (peildatum augustus 2019). TenneT heeft specifiek voor dit gebied in voorbereiding de 
uitbreiding van het hoogspanningsnet met twee 380 kV-stations, drie 110 kV-stations en een verzwaring 
van bestaande 110 kV-verbindingen. Hiermee kan in beginsel 2.400 MW N-0 worden gefaciliteerd, N-1 
bedraagt dit 1.900 MW. De totale realisatie van dit plan is echter naar verwachting pas gereed in 2025. 
Indien de ontheffing wordt verleend, kan al in 2020 onder toepassing van N-0 circa 500 MW aan 
productie-installaties worden voorzien van transportcapaciteit op de genoemde 110 kV-stations. 

3. Beschrijving van de voorgestelde oplossing 
In de door TenneT voorgestane situatie wordt het op de genoemde stations mogelijk om productie te 
voorzien van transport zonder enkelvoudige storingsreserve. De reservecapaciteit in het net (op de 
verbindingen) wordt in de normale bedrijfsvoering ingezet voor productiecapaciteit. In de situaties 
waarvoor gewoonlijk de storingsreserve werd aangehouden, te weten voor storingen en onderhoud, zal 
deze reservecapaciteit vrij moeten worden gemaakt. Ten opzichte van de in paragraaf 2 beschreven 
gevraagde capaciteit kan door middel van het N-0 transporteren van geproduceerde elektriciteit 
ongeveer 500 MW naar verwachting binnen 12 maanden beschikbaar worden gemaakt. 
Schematisch ziet de schakelhandeling er als volgt uit: 
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Figuur 2 Situatie N-1 
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Figuur 3 Situatie N-0 waarbij reservecapaciteit wordt gebruikt door producent (G) 

Figuur 4 Situatie N-0 waarbij één verbinding uitvalt en een deel van de producenten (G) wordt afgeschakeld 
Zoals hier ook weergegeven zal de afschakeling plaats vinden wanneer de netsituatie dat vergt en dient 
de afschakeling op veilige wijze te gebeuren. De beveiligingsinstellingen moeten daarop worden 
aangepast, zodat er tripsignalen worden gegeven. De beveiligingen dienen de juiste signalen door te 
geven aan de aangesloten producenten en aan de regionale netbeheerders, die als gevolg van een 
onvoorziene of geplande onderbreking de productie dienen af te schakelen teneinde de lijnen te 
ontlasten (als gevolg van het uitvallen van één verbinding). 
In de praktijk zal bij een storing of onderhoud een verbinding door de vermogensschakelaars worden 
afgeschakeld, aan weerszijden van de verbinding Vervolgens dient de belasting van de andere, 
functionerende verbinding op een veilig niveau te worden gebracht, aangezien die resterende verbinding 
niet de belasting aan kan die voorheen op de beide verbindingen tezamen stond. Er zal dus productie 
moeten worden afgeschakeld. Indien productie rechtstreeks op het station van TenneT is aangesloten, 
kan deze eerst worden afgeschakeld. Echter, de meeste productie is aangesloten op het 
middenspanningsnet van Enexis. Bij het afschakelen van de vermogensschakelaars op het TenneT-net 
wordt door een geautomatiseerd bericht de gehele HS/MS-transformator van Enexis afgeschakeld, 
waarachter uitsluitend productie-installaties zijn aangesloten. Indien dit niet het geval is, omdat zich 
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achter de HS/MS-transformator gemengde productie en verbruik bevindt, wordt selectief productie in de 
middenspanning-installatie afgeschakeld. 

4. Gevolgen voor aangeslotenen 
De hier beschreven wijze van N-0 transporteren ten behoeve van producenten kan alleen worden 
toegepast bij aangeslotenen die bekend zijn met deze netontwerpcriteria op het moment dat zij de 
transportvraag kenbaar maken. De kans op afschakeling als gevolg van onderhoud of storing is immers 
groter dan onder handhaving van de enkelvoudige storingsreserve (N-1). Uitsluitend partijen met een 
nieuwe transportvraag kunnen derhalve worden geraakt door deze ontheffing 
Ook de regionale netbeheerder kan (nieuwe/aanvullende) transportcapaciteit op het net van TenneT 
verkrijgen onder N-0 voorwaarden, indien en voor zover een transformator op het station van TenneT 
wordt aangesloten waarachter uitsluitend productie is aangesloten of waarbij selectieve afschakeling van 
productie-installaties in de middenspanningsinstallatie mogelijk is. Daarbij moet het mogelijk zijn om de 
producenten achter deze transformator automatisch af te schakelen indien de transformatorcapaciteit 
nodig is om de leveringszekerheid voor verbruikers te borgen, zoals onder paragraaf 3 beschreven is. 
Producenten die op dit moment een aanvraag doen voor transport kunnen niet worden voorzien in die 
behoefte, omdat het net in die gebieden volledig in gebruik is ("fysiek vol") en congestiemanagement 
geen oplossing biedt voor het beschikbaar maken van extra transportcapaciteit.2 Bij toewijzing van deze 
ontheffingsaanvraag kunnen producenten in de ontheven netdelen met schaarse netcapaciteit in grotere 
mate gefaciliteerd worden. Zodoende wordt voorkomen dat een verzoek om transportcapaciteit door een 
producent afgewezen moet worden. 

Overigens sluit het wijzigen van de netontwerpcriteria zoals hier bedoeld de toepassing van 
congestiemanagement niet uit; deze oplossingen kunnen naast elkaar bestaan, evenals andere 
initiatieven, zoals 'verzwaren tenzij'. 

De ontheffingsaanvraag ziet op een aanpassing van de netontwerpcriteria, vooruitlopend op een 
gewijzigd besluit uitvalsituaties en codewijziging. Binnen deze permanente wijzigingen van het 
regelgevend kader zal het N-0 ontwerpcriterium breder gelden, vooralle aangesloten producenten en het 
gehele hoogspanningsnet. Indien deze wijziging is doorgevoerd in een technische code, zoals voorzien, 
worden alle aangesloten producenten op gelijke wijze voorzien van transport. Het onderscheid zoals 
hiervoor geschetst tussen bestaande transportrechten en nieuwe transportvragen van producenten is 
derhalve tijdelijk van aard, en gerechtvaardigd door het te dienen doel, te weten de versnelde aansluiting 
van opwekinstallaties. 
Voor de duur van de ontheffing zullen bij een noodzakelijke afschakeling zoals hierboven beschreven 
alleen de transporten worden afgeschakeld die op het moment van contracteren van transportcapaciteit 
2 Zie ook: https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/vooraankondiging-mogelijke-structurele-congestie-1/ 
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van deze ontwerpwijze op de hoogte waren. De andere, eerder gecontracteerde transportrechten en de 
aangesloten verbruikers zullen op dat moment niet geraakt worden in hun stroomvoorziening. Zodoende 
zullen producenten die thans (direct) zijn aangesloten op het net van TenneT op gelijke wijze en met 
eenzelfde mate van zekerheid als nu het geval is voorzien blijven in hun transportvraag. 
Wanneer zich een onderbreking van transport voordoet, is de compensatieregeling ingevolge artikel 8 8 
Netcode onverkort van toepassing. De producenten die worden afgeschakeld, zullen alsdan ook een 
aanspraak hebben op deze regeling, op gelijke wijze als de compensatieregeling geldt bij uitval van het 
transport bij het netontwerp mét toepassing van de enkelvoudige storingsreserve. Voor een andere, 
eventueel aanvullende vergoeding is geen grondslag. 
Zoals ook in de huidige situatie zal TenneT afstemming met haar aangeslotenen zoeken wanneer het 
gaat om gepland onderhoud Hierin houdt TenneT zoveel als mogelijk rekening met de voorziene 
productie van (duurzame) elektriciteit. 

5. Gevolgen voor maatschappelijke kosten 
Een primair gevolg van de toepassing van N-0 in de ontwerpcriteria voor transport voor productie is dat 
producenten eerder kunnen beschikken over netcapaciteit voor de invoeding. Gezien de schaarste op de 
genoemde netdelen zou TenneT anders genoodzaakt zijn nieuwe producenten transportcapaciteit te 
moeten weigeren tot het moment dat netuitbreidingen gerealiseerd zijn. Door de reservecapaciteit in te 
zetten gaat er zo min mogelijk (duurzame) productie verloren. 
Het faciliteren van transport van productie zonder toepassing van de enkelvoudige storingsreserve zal 
daarnaast ook leiden tot lagere maatschappelijke kosten. De verlaging van de maatschappelijke kosten 
bestaan uit het voorkomen van investeringen in netuitbreiding en het voorkomen van kosten voor het 
oplossen van congestie. Door het net uit te leggen op N-0 transport voor producenten kunnen 
netuitbreidingen worden beperkt en de huidige netcapaciteit volledig worden ingezet voor productie. Dit 
voorkomt onnodige investeringen in netuitbreidingen en de daarmee gepaard gaande kosten die door 
afnemers gedragen worden. Bovendien zal de schaarste op het net beperkter zijn indien producenten 
onder N-0 voorwaarden kunnen worden gefaciliteerd. Hierdoor zal er in mindere mate congestie 
optreden en worden congestiemanagementkosten vermeden 
Producenten hebben op basis van de Netcode recht op compensatievergoeding indien geen transport 
mogelijk is. In de voorgestane situatie zullen producenten vaker worden afgeschakeld De netbeheerder 
zal dan overgaan tot het uitbetalen van een compensatievergoeding. TenneT wijst erop dat 
compensatievergoedingen niet worden opgenomen in de regulatorische kosten van een netbeheerder 
Achtergrond van deze regeling is dat van de compensatievergoeding een prikkel uit gaat voor de 
netbeheerder om de storing snel te verhelpen. Door het toegenomen risico voor de netbeheerder op 
verplichte afschakeling van producenten en het vergoeden van compensatie, stelt TenneT voor om 
compensatievergoedingen aan producenten in deze gevallen wél in aanmerking te nemen in de 
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regulatorische kosten van een netbeheerder. Hiertoe zal de Regulatorische Accounting Rules van de 
netbeheerders dienen te worden aangepast. Dit valt echter buiten het bestek van deze 
ontheffingsaanvraag 

6. Zienswijze Enexis 
Enexis heeft op 3 oktober 2019 haar zienswijze aan TenneT verzonden. De zienswijze is aangehecht 
aan deze ontheffingsaanvraag. In de zienswijze onderschrijft Enexis de ontheffingsaanvraag en voegt 
daar (terecht) aan toe dat tussen TenneT en Enexis afspraken zijn gemaakt over de gevolgen van de 
verruiming van de bedrijfsvoering. 

7. Besluit uitvalsituaties en codewijzigingsvoorstel 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt op dit moment aan de totstandkoming van het 
besluit uitvalsituaties (ook bekend als de AMvB enkelvoudige storingsreserve). Hierbij wordt voorzien in 
een bepaling dat hoogspanningsnetten voor het transport van productie van elektriciteit niet redundant 
behoeven te zijn. Het besluit uitvalsituaties zal daarmee in een algemene vrijstelling voorzien van de in 
de wet opgenomen redundantievereiste gelijk aan hetgeen wij verzoeken in deze ontheffingsaanvraag. 
TenneT onderschrijft deze voorziene invulling van het besluit uitvalsituaties. Indien het besluit 
uitvalsituaties in werking is, dient de Netcode hierop te worden aangepast. Omdat een codewijziging een 
zekere doorlooptijd kent, heeft TenneT evenwel behoefte aan een ontheffing tot het moment dat het 
besluit uitvalsituaties in werking is getreden en de Netcode op dit punt is gewijzigd. 

8. Gevraagde beschikking (artikel 4:2 lid 1 sub c Awb) 
TenneT verzoekt uw ACM om een ontheffing als bedoeld in artikel 37a van de Elektriciteitswet 1998 van 
het bepaalde in het Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, kenmerk 
ACM/DE/2016/202151, houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de 
Elektriciteitswet 1998 (Netcode elektriciteit). De ontheffing wordt aangevraagd met het oog op de situatie 
waarin een wijziging van de Netcode nog niet is gerealiseerd voor de navolgende bepalingen: 

artikel 9.12 lid 2, en 
artikel 9.13 lid 1 onder a. 

TenneT verzoekt deze ontheffing voor de periode vanaf heden tot het moment waarop een wijziging van 
de Netcode de noodzaak voor een ontheffing wegneemt. 
Met deze ontheffing worden de belangen gediend die zijn beschreven in artikel 36 lid onder b tot en met 
f, waarbij in het bijzonder gewezen wordt op de belangen van duurzame opwek van elektriciteit door de 
betrokken afnemers. Bovendien voldoet de aanvraag aan de regels gesteld in artikel 26b E-wet en 
Verordening 714/2009 
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9. Afsluiting 
TenneT kijkt met belangstelling uit naar de reactie van uw Autoriteit op deze aanvraag. Indien verdere 
informatie nodig is, kunt u ondergetekenden daarvoor bereiken. 
Hoogachtend, 
TenneT TSO B V. TenneT TSO B V. 
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datum donderdag 3 oktober 2019 
onderwerp Zienswijze tnexis Netbeheer B.V. inzake aanvraag ontheffing 

Kenmerk 19-REG-uit-08 

Geachte heer/mevrouw, 
Enexis Netbeheer B V. (verder Enexis”) heeft met belangstelling kennis genomen van uw concept- 
aanvraag voor een ontheffing te verlenen door ACM Deze aanvraag heeft betrekking op het 
verkrijgen van een ontheffing van de verplichting tot het hebben van een enkelvoudige stormgsreserve 
in het netontwerp en in de bedrijfsvoering als bedoeld in de Netcode elektriciteit en ziet op een achttal 
110kV-stations in het Noorden van Nederland te weten Stadskanaal Musselkanaal Zandberg, Emmen 
Weerdinge, Bargermeer, Klazienaveen Zwet, Veenoord, Coevorden en het nieuw te bouwen 110 kV- 
station Stadskanaal/Vledderveen. 
In het betreffende gebied is Enexis de aangewezen netbeheerder voor de distributie van elektrische 
energie hetgeen de reden is dat u ons om een zienswijze heeft gevraagd. 
Wij hebben reeds sedert geruime tijd overleg over in casu de capaciteitsproblematiek in Noord- 
Nederland. De kamerbrief van minister Wiebes van28 juni j.l. zoals door u aangehaald wijst op de 
mogelijkheid ontheffingen bij ACM aan te vragen in afwachting van aanpassing van lagere regelgeving 
op het gebied van de storingsreserve. Genoemde brief is in nauw overleg met onder andere u en ons 
tot stand gekomen. Parallel daaraan hebben wij ook regelmatig bilateraal gekeken naar 
mogelijkheden om het capaciteitsgebrek in het noorden deels aan te pakken. Het vrijgeven van de 
storingsreserve voor duurzame opwek is daarbij een grote stap. Wat dat betreft kan een generieke 
ontheffing op basis van lagere regelgeving niet snel genoeg komen. 
Het zal u dan ook niet verbazen dat wij erg blij zijn met onderhavige ontheffingsaanvraag. Wij kunnen 
deze dan ook alleen maar onderschrijven. 
Tot slot wijzen wij u erop dat wij recent reeds afspraken hebben gemaakt over de gevolgen van deze 
verruiming voor onze bedrijfsvoering. 
Wij vertrouwen er op u hiermede van dienst te zijn geweest. 




