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Onderwerp 
Codewijzigingsvoorstel m.b t. impliciete NLE's uit art. 38 van Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC) alsmede harmonisering 
van bepalingen met betrekking tot snelle foutstroominjectie 

Geachte mevrouw Leijten, 
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 onlangs door u vastgestelde codewijzigingsbesluit ACM/UIT/5143891 ter implementatie van de 
NC HVDC2 alsmede enkele verbeteringen in hoofdstuk 3 van de Netcode elektriciteit. 
Aanleiding tot het voorstel 
In het codewijzigingsvoorstel3 dat aan bovengenoemd besluit ten grondslag lag, zijn de impliciet in 
artikel 38 van de NC HVDC opgenomen niet-limitatieve eisen (hierna: NLE's) niet uitgewerkt. Het 
onderhavige voorstel voorziet in die lacune en omvat tevens correcties van enkele kennelijke ver- 
schrijvingen in codewijzigingsbesluit ACM/UIT/514389. Daarnaast omvat het voorstel enkele verbete- 
ringen van artikelen in hoofdstuk 3 van de Netcode elektriciteit en wordt een voorstel gedaan voor de 
harmonisatie van de artikelen met betrekking tot snelle foutstroominjectie. 
Inhoud van het voorstel 
Bijlage 1 bij dit voorstel bevat de tekst van die artikelen uit de Netcode elektriciteit, die door het onder- 
havige voorstel gewijzigd dienen te worden inclusief eerdere en thans voorgestelde wijzigingen. De 
daarin gebruikte kleuren hebben de volgende betekenis: 
- zwart weergegeven tekst is bestaande, thans geldende codetekst, 
- groen weergegeven tekst betreft wijzigingen uit ontwerpbesluit ACM/UIT/518793 d.d. 20 septem- 

ber 2019 met betrekking tot de frequentiegradiënt en blindvermogenseisen, 
- rood weergegeven tekst betreft wijzigingen uit het onderhavige voorstel. 
Toe te voegen tekst is onderstreept en te verwijderen tekst is doorgehaald. 

1 Besluit ACIVI/UIT/514389 d.d. 01-10-2019, gepubliceerd in Staatscourant 2019, nr. 53886 d.d. 07-10-2019. 2 Verordening (EU) 2016/1447 van de commissie van 26 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode betref- fende eisen voor de aansluiting op het net van hoogspanningsgelijkstroomsystemen en op gelijkstroom aangeslo- ten power park modules 3 Codewijzigingsvoorstel BR-2018-1477 d.d. 28 september 2018. IBAN NL51 ABNA 0613001036 
BTW-nummer NL8185 25.101 B01 
KvK-nummer 09175117 

Openbaar
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Toelichting op het voorstel - NLE's o.b.v. artikel 38 van de NC HVDC 
Evenals beide andere Europese aansluitcodes bevat de NC HVDC een flink aantal zogeheten niet- 
limitatieve eisen. Dat zijn bepalingen in de Europese aansluitcodes die geen concrete eis bevatten, 
maar een opdracht aan de TSO, of soms aan de relevante systeembeheerder, om een bepaalde eis 
te stellen of om iets overeen te komen met de aangeslotene. De uitwerking van deze NLE's uit de NC 
HVDC in de Netcode elektriciteit is gerealiseerd door middel van het bovengenoemde codewijzigings- 
besluit ACM/UIT/514389 ter implementatie van de NC HVDC. 
Artikel 38 van de NC HVDC bevat zelf geen NLE's en was om die reden geen onderdeel van het 
voorstel dat heeft geleid tot het eerder genoemde codewijzigingsbesluit ACM/UIT/514389 ter imple- 
mentatie van de NC HVDC. Artikel 38 verklaart echter een aantal artikelen uit de NC RfG4 ook van 
toepassing op DC-gekoppelde power park modules (hierna: PPM’s). Deze artikelen van de NC RfG 
bevatten wel NLE's. Voor die NLE's moet dus de afweging gemaakt worden of ze voor DC- 
gekoppelde PPM's (waarop de NC HVDC van toepassing is) op dezelfde wijze uitgewerkt kunnen 
worden als voor de AC-gekoppelde PPM's (waarop de NC RfG van toepassing is). Daarmee bevat 
artikel 38 impliciet wel een aantal NLE's die bij de opstelling van het oorspronkelijke voorstel over het 
hoofd gezien zijn. Het onderhavige voorstel dient er toe om in die leemte te voorzien. 
Er blijkt geen noodzaak te zijn om voor DC-gekoppelde PPM's op de in artikel 38 bedoelde onderwer- 
pen andere eisen te stellen dan voor de AC-gekoppelde PPM's in hoofdstuk 3 van de Netcode elektri- 
citeit is gedaan. Dat betekent dat door middel van het onderhavige voorstel aan artikel 6.28, vijfde lid, 
van de Netcode elektriciteit, dat deel uitmaakt van de paragraaf die betrekking heeft op de DC- 
gekoppelde PPM's, een aantal verwijzingen naar artikelen of artikelleden uit hoofdstuk 3 van de Net- 
code elektriciteit worden toegevoegd. Deze artikelen of artikelleden uit hoofdstuk 3 bevatten de NLE's 
op basis van de in artikel 38 van de NC HVDC genoemde artikelen uit de NC RfG. 
Toelichting op het voorstel - Overige wijzigingen naar aanleiding van besluit ACM/UIT/514389 
Codewijzigingsbesluit ACM/UIT/514389 ter implementatie van de NC HVDC bevat tevens een aantal 
kennelijke verschrijvingen. Die dienen als volgt te worden gecorrigeerd: 

In artikel 6.8, tweede lid, onderdeel e, wordt "Als = ((U-Uo) / UN ) IN k" vervangen door "Als = ((U- 
Uo) / UN ) * IN * k" (de vermenigvuldigingstekens ontbreken). 

- In artikel 6.10, derde lid, wordt in de titel van de grafiek "power park module" vervangen door 
"HVDC-convertorstation". 
In artikel 6.15, eerste lid, aanhef, wordt na "NC HVDC" ingevoegd:")". 

- In artikel 6.25, eerste lid, wordt aan het eind van de zin een "." toegevoegd. 
- In artikel 6.27, tweede lid, wordt na "aangeslotene" toegevoegd: "die beschikt over een HVDC- 

systeem". 
- In artikel 6.27, derde lid, wordt "documentatievan" vervangen door "documentatie van". 
- In artikel 6.28, zesde lid, wordt "vijde" vervangen door "vijfde". 
- In artikel 6.37 wordt "overeenkomstig in" vervangen door "overeenkomstig". 
- In artikel 13.18, tweede lid, onderdeel b, wordt "lid," vervangen door "lid ". 

In artikel 14.7, tweede lid, wordt "artikel 6.16" vervangen door "artikel 6.15". 
Toelichting op het voorstel - Strijdigheid artikel 3.15, zesde lid, en 3.17, tweede en derde lid 
Er is sprake van strijdigheid tussen artikel 3.15, zesde lid, en artikel 3.17, tweede en derde lid, van de 
Netcode elektriciteit. Artikel 3.15, zesde lid, onderdeel c, stelt dat een elektriciteitsproductie-eenheid, 
aangeslotenen op een MS-net of op een HS-net van 50 of 66 kV, bij een netspanning tussen 0,85 Un 
en 0,8 Un gedurende 10 seconden de maximaal beschikbare hoeveelheid blindvermogen moet kun- 
nen leveren. Artikel 3.17, tweede en derde lid, bepalen voor de SPGM en de PPM de tijd dat een 
elektriciteitsproductie-eenheid na een afgeschakelde fout aan het net moet blijven (de zogeheten 
'fault-ride-through'). Die tijd is voor een verlaagde spanning van 0,85 Un iets minder dan 3 seconden, 
respectievelijk ongeveer 1 seconde. Oftewel artikel 3.15, zesde lid, vraagt een blindvermogensbijdra- 
4 Verordening (EU) 2016/631 van de commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net. 
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ge van een elektriciteitsproductie-eenheid bij verlaagde spanning op een moment dat diezelfde elek- triciteitsproductie-eenheid volgens artikel 3.17, tweede of derde lid, al afgeschakeld mag zijn. 
De meest eenvoudige oplossing voor deze gesignaleerde strijdigheid is om aan artikel 3.15, zesde lid, 
onderdeel c, een zinsnede toe te voegen die de relatie legt met artikel 3.17, tweede en derde lid. 
Toelichting op het voorstel - Ontbrekend onderdeel van NLE o.b.v. NC RfG 14.3 (a)(iv) 
Eén van de onderdelen uit de NLE in artikel 14, derde lid, onderdeel a, subonderdeel iv, van de NC 
RfG is niet opgenomen in het bijbehorende artikel 3.17, vijfde lid, van de Netcode elektriciteit. Dat 
betreft de specificatie van de spanning voor de storing. 
Artikel 14, derde lid, onderdeel a, subonderdeel iv, van de NC RfG beschrijft de condities voor de fault-ride-through. De bepaling wil dat de TSB werkzaam vermogen en blindvermogen van het be- 
drijfspunt van de elektriciteitsproductie-eenheid op het overdrachtspunt van de aansluiting specificeert 
vóór de storing en de spanning op het overdrachtspunt van de aansluiting . 
In het document waarin wij de NLE hebben uitgewerkt, hebben wij niet aangegeven dat ook de span- 
ning moet worden gespecificeerd. Als gevolg daarvan is dat dus ook niet in artikel 3.17 van de Netco- 
de elektriciteit terechtgekomen. 
Na intern overleg hebben we vastgesteld dat het toch belangrijk is om, naast het werkzaam vermogen en blindvermogen van de elektriciteitsproductie-eenheid, ook de spanning vóór de storing vast te 
leggen. De berekening kan immers via een equivalent van het net worden uitgevoerd, waarbij de 
spanning kan worden opgedrukt. En in dat geval willen wij die spanning vastleggen. Het kan namelijk 
zo zijn dat de aangeslotene een zodanig gunstige spanning kiest dat gemakkelijk aan de eisen kan 
worden voldaan. 
De gesignaleerde omissie kan hersteld worden door 'en nominale spanning' toe te voegen aan artikel 
3.17, vijfde lid, van de Netcode elektriciteit. 
Toelichting op het voorstel - Aanpassing en harmonisatie van de artikelen m.b.t. snelle fout- stroominjectie 
Op drie plaatsen in de Netcode elektriciteit is sprake van een artikellid dat voorwaarden omschrijft met betrekking tot het leveren van snelle foutstroom door elektriciteitsproductie-eenheden. Dat betreft: 
- artikel 3.19, achtste lid, voor PPM’s van type B en hoger (onderdeel van ontwerpbesluit ACM/UIT/518793 d.d. 20 september 2019); 

artikel 3.33, vijfde lid, voor offshore PPM's (oorspronkelijk besluit ACM/DE/2016/206881 d.d. 7 
december 2016 m.b.t. aansluitvoorwaarden net op zee); 
artikel 6.8, tweede lid, voor HVDC-systemen (besluit ACM/UIT/514389 d.d. 1 oktober 2019). 

De redactie van deze drie artikelleden is niet exact gelijkluidend, zonder dat er voor de verschillen in 
redactie een concrete aanleiding is. Tegelijk heeft feedback van relevante aangeslotenen op deze 
teksten ons tot het inzicht gebracht dat zowel de inhoud als de redactie van deze artikelleden op on- derdelen verbeterd kan worden en dat een betere afstemming op relevante Europese en Duitse nor- 
men wenselijk is. 
Laatstgenoemde wens wordt ingegeven doordat ten behoeve van het faciliteren van de implementatie 
van de Europese code NC RfG CENELEC enkele normen op heeft laten stellen die deel uitmaken van 
de reeks EN 50549. Deze normen zijn ook in Nederland aanvaard en gepubliceerd in de reeks NEN- 
EN 50549s. In Duitsland heeft men de implementatie van de NC RfG en in het bijzonder de uitwerking 
van de NLE's uit de NC RfG ondergebracht in een reeks VDE-normen. Dat betreft onder meer de VDE 
4105, 4110, 4120 en 4130. Veel gebruikers van hoofdstuk 3 van onze Netcode elektriciteit uit de we- 
reld van fabrikanten van PPM's zijn internationaal actief en refereren in contacten geregeld aan zowel 
5 NEN-EN 50549-1:2019 en: "Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution net- works - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B" alsmede "NEN-EN 50549-2:2019 en: Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution net- works - Part 2: Connection to a MV distribution network - Generating plants up to and including Type B" 
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genoemde Europese als Duitse normen. Vandaar dat wij onderzocht hebben in hoeverre de onderha- 
vige tekst van artikel 3.19, 3.33 en 6.8 van onze Nederlandse Netcode elektriciteit onderling en met genoemde Europese en Duitse normen geharmoniseerd kan worden. 
Wij stellen daarom voor om op de eerste plek in de Netcode elektriciteit waar dit artikellid voorkomt 
(namelijk in artikel 3.19, achtste lid) de formulering aan te passen aan de genoemde verbeterwensen 
en in beide andere artikelen (namelijk in artikel 3.33, vijfde lid, en 6.8, tweede lid) te verwijzen naar 
artikel 3.19, achtste lid. 
De feitelijke codetekstwijzigingen zijn in bijlage 1 bij deze brief op de gebruikelijke wijze door middel 
van markeringen zichtbaar. 
In geval van de artikelen 3.33, vijfde lid, en 6.8, tweede lid, is naast het feitelijke codewijzigingsvoor- 
stel in bijlage 1 ook een informatieve bijlage 2 toegevoegd. Daarin zijn de voorgestelde aanpassingen 
zichtbaar ten opzichte van de bestaande tekst alsof er geen sprake zou zijn van een terugverwijzing 
naar artikel 3.19, achtste lid. 
Hierna volgt per onderdeel van het artikellid een toelichting op de voorgestelde wijzigingen. 
Onderdeel a: 
De sprongsgewijze spanningsverandering van tenminste 5% was niet in de oorspronkelijke tekst op- genomen. In de oorspronkelijke tekst hoefde pas na 10% (ook sprongsgewijze) spanningsverandering 
blindstroom geïnjecteerd te worden. Dat zou tot een te grote sprong in de stroominjectie leiden. De 
tekst betreffende de dode band is verwijderd en wordt vervangen door de tekst betreffende tolerantie. 
De tekst is daarmee in overeenstemming gebracht met de overeenkomstige tekst uit de artikelen 3.1.43.6 respectievelijk 3.1 44.6 en 10.2.3.1 van de normen VDE 4120 en 4130. 
Onderdeel a, b en d: 
In deze onderdelen is op enkele plaatsen 'elektriciteitsproductie-eenheden' vervangen door 'opwek- 
kingseenheden’. Het gaat hier immers om de afzonderlijke opwekkingseenheden (veelal windturbines) 
die deel uitmaken van de (offshore-)power park module. De (offshore-)power park module als geheel 
is een elektriciteitsproductie-eenheid volgens de definities uit de NC RfG. 
Onderdeel b: 
De nominale stroom is een naamplaatgegeven. Die waarde hoeft niet per sé worden bepaald uit Pmax en Qmax, want die kunnen een andere (grotere) waarde opleveren. Daarom wordt "(gebaseerd op het 
nominale schijnbare vermogen Smax = V(Pmax2 + Qmax2))" verwijderd. 
Onderdeel c: 
Internationale teksten hanteren "rise time" en "settling time". 
- De "rise time" is vertaald met "stijgtijd". Tekst en eis zijn niet gewijzigd. 

De in de oorspronkelijke tekst gehanteerde "tijd dat de blindstroom volledig beschikbaar is" (40 
ms) is minder gebruikelijk. De tekst "settling time" wordt vertaald met "inslingertijd" en de eis wordt 60 ms. 

Tekst en eis zijn met deze wijziging in overeenstemming gebracht met NEN-EN 50549-2 en VDE 4120 en 4130. 
Onderdeel e: 
Kleine tekstuele wijziging. 
Overigens, voor een positieve blindvermogensinjectie is een negatieve blindstroom vereist: Volgens paragraaf 4.7.4.2.1.1 van NEN-EN 50549-2 en paragraaf 10.2.3.3 van VDE 4120 en 4130, is 
de snelle foutstroominjectie als volgt gedefinieerd: 

AIB = k . Au 
met: 

2<k<6 
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AU — U — Ulmin 
Au = AU / (Un / V3) 

Opmerking: Au is in pu en AU is in kV; Uimin is de 1-minuut gemiddelde waarde voor de fout. 
Omdat S = U . I* en P en Re{l} nul zijn, vereenvoudigt de formule tot: Q = - U . IB. 
Als Q positief is, dan moet IB een negatieve waarde hebben, dus: 

IB = ((U - Uo) / UN ) * IN * k 
Volgens paragraaf 4 7.4.2.1.1 van NEN-EN 50549-2 en paragraaf 10.2.3.3 van VDE 4120 en 4130, 
wordt de referentie voor de snelle foutstroominjectie bij een spanningsdaling gerepresenteerd door de 
rode lijn in het derde kwadrant (linksonder) van de onderstaande karakteristiek: 

Geforderter zusatzlicher Bfandstrom 

Onderdeel f: 
Een bereik voor k tot 10 leidt tot injectie van 100% van de nominale stroom bij een spanningsdaling 
van 10%. Tijdens deze blindstroominjectie kan de PPM geen werkzaam vermogen afgeven. Dit werk- 
zame vermogen moet door een weerstand worden opgenomen. Deze periode mag vanwege de 
warmte ontwikkeling niet te lang duren. In relatie tot de FRT-eis kan een k van 10 leiden tot blindstroominjectie van 100% van de nominale 
stroom gedurende 3 seconden (Urest = 0,85 pu). Bij een k van maximaal 6 is de PPM in staat om bin- nen die periode nog een deel van het werkzame vermogen aan het net af te geven. In VDE 4130: 
"Dabei darf der Wirkstrom zugunsten der Blindstromeinspeisung und zur Sicherung der Anlagenstabi- 
litat abgesenkt werden, wobei auch wahrend des Fehlers der technisch maximal mögliche Wirkstrom einzuspeisen ist." Door k te verlagen tot maximaal 6 is de eis nu in overeenstemming met VDE 4120 
en 4130. 
Onderdeel g: 
Volgens stakeholders is een aanpassingsstap van k van 0,01 veel te klein. Een waarde van 0,5 is in 
overeenstemming met NEN-EN 50549-2 en VDE 4120 en 4130. 
Onderdeel h: 
De standaardwaarde van k is in de actuele Netcode elektriciteit gelijk aan 2. De VDE-normen maken 
een onderscheid tussen PPM's aangesloten op middenspanningsnetten met een standaardwaarde 
van k=2 en PPM's aangesloten op hoogspanningsnetten met een standaardwaarde van k=5. Deze 
waarde is te vergelijken met de waarde U/lnom van een synchrone machine. Wj stellen voor de inde- 
ling uit de VDE-normen over te nemen en tegelijk een clausule toe te voegen dat in overleg de aange- 
slotene en de netbeheerder een afwijkende waarde kunnen overeenkomen. In verband met de aan- 
sluitingen van PPM's op het net op zee wordt voor de spanningsgrens tussen beide categorieën 66 kV 
gehanteerd in plaats van 110 kV. 
Onderdeel j (nieuw): 
Artikel 3.19 van de Netcode elektriciteit specificeert de conditie voor het einde van de fout niet. 
Het voorstel voor aanvulling is analoog aan de teksten van artikel 4.7.4.2.1.1 van NEN-EN 50549-2 en 
van artikel 10.2.3.1 van VDE 4120 en 4130. 
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In de norm NEN-EN 50549-2 staat: 
"The generating plant shall be capable of activating the dynamic reactive current provision if at least 
one of the following conditions occurs: 
• One or more phase to phase voltages are outside the static voltage range; 
• a sudden change in voltage. 
The chtehon for deactivating the dynamic reactive current provision is either: 
• the re-entry of all the phase to phase voltage into the static voltage range, or 
• after 5 s if the sudden voltage change did not result in any voltage exceeding the static voltage 
range." 
De additionele blindstroominjectie wordt beëindigd bij terugkeer van de spanningsatwijking (van een 
waarde van minder dan 10%) naar een waarde van minder dan 10% van de effectieve nominale 
waarde op de aansluitklemmen van de afzonderlijke opwekkingseenheden van de power park module 
of na een tijdsbestek van vijf seconden na het begin van de fout. 
Uit VDE 4130, in paragraaf 10.2.3.3: 
Na het einde van de fout volgt de overgang naar het statische spanningsgedrag. Het terugkeren van 
het werkzame vermogen heeft voorrang bij het bereiken van de grenswaarde van de (schijnbare) 
stroom. Een herhaald activeren van de dynamische netondersteuning nadat deze vanwege het berei- ken van het einde van de fout is beëindigd (genoemd: "klapperen"), moet conceptueel worden verme- 
den. 
De teksten betreffende 'einde van de fout' en 'voorkomen herhaald activeren' worden toegevoegd. 
Onderdeel k (nieuw): 
De redactie van dit onderdeel is meer in overeenstemming gebracht met de redactie van artikel 3.10, 
tweede lid. 
Onderdeel I (nieuw): 
Toevoegen ten behoeve van de duidelijkheid, analoog aan VDE 4120 en 4130: "een hogere waarde 
dan IN wordt niet geëist." 
Onderdeel m: 
Artikel 3.19 van de Netcode elektriciteit specificeert alleen de relatie tussen spanningsverandering en 
additionele blindstroominjectie. De tolerantie is niet gespecificeerd. Met de voorgestelde aanvulling 
komt de codetekst in lijn met de VDE 4120 en 4130. 
Bij een spanningsverlaging is de bovengrens voor de tolerantie bepaald door de karakteristiek met 
constante kingestew en bedraagt +10%; Bij een spanningsverlaging is de ondergrens voor de tolerantie bepaald door de karakteristiek met 
constante kingestew en bedraagt -20%; 
Asymmetrische storingen zorgen voor spanninqsverhoainq: Bij een spanningsverhoging van de inverse component is de bovengrens voor de tolerantie bepaald 
door de karakteristiek met constante k2=6 en bedraagt +20%; 
Bij een spanningsverhoging van de inverse component is de ondergrens voor de tolerantie bepaald 
door de karakteristiek met constante ks gelijk aan de ingestelde waarde en bedraagt -10%; 
Lid 10: 
Het tiende lid is nader gespecificeerd met een aantal detailpunten die zijn geïnspireerd op de over- eenkomstige tekst uit artikel 4.7.4.2.1.1 van de NEN-EN 50549. Daarnaast is de redactie van de aan- 
hef aangepast omdat de inverse snelle foutstroom niet gaat zoals bij symmetrische storingen (want 
dan is de injectie nul) maar op de manier die is beschreven. 
Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 
Er is samenhang met een ander lopend codewijzigingsdossier. Artikel 3.19 maakt namelijk onderdeel 
uit van ontwerpbesluit ACM/UIT/518793 over de frequentiegradiënt en de blindvermogenseisen. Arti- 
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kei 3.19 is dus een op dit moment nog niet vastgesteld artikel. Het besluit over het onderhavige voor- 
stel dient pas niet eerder genomen te worden dan het besluit over de frequentiegradiënt en de blind- 
vermogenseisen. Gelijktijdige besluitvorming heeft de voorkeur 
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. 
Tevens zorgt dit voorstel er voor dat de eisen met betrekking tot snelle foutstroominjectie beter aan- 
sluiten bij de wensen van de relevante aangeslotenen en tevens beter aansluiten bij de redactie van 
de normen VDE 4120 en 4130. Daarmee dragen de voorgestelde wijzigingen bij aan het belang van 
de bevordering van het doelmatig handelen van afnemers (artikel 36, eerste lid, 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 30 januari 2020. 
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 5 maart 2020. Het op dit voorstel betrekking heb- 
bende deel van het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage bijgevoegd. De tijdens deze bijeen- komst ontvangen commentaren hebben geleid tot de volgende aanpassingen van het voorstel: 

De voorwaarde in het oorspronkelijke onderdeel j van artikel 3.19, achtste lid, is vervallen, omdat 
deze al in de NC RfG zelf is opgenomen. 
De voorwaarde in het nieuwe onderdeel j van artikel 3.19, achtste lid, is genuanceerd door "wordt" 
te vervangen door "mag worden". 

Besluitvorming en inwerkingtreding 
Indien de planning van de respectievelijke dossiers daar ruimte voor biedt, is het uit oogpunt van sta- 
biliteit van de regelgeving gewenst als besluitvorming en moment van inwerkingtreding van de thans voorgestelde wijzigingen gecombineerd wordt met het dossier "frequentiegradiënt en de blindvermo- 
genseisen" (ontwerpbesluit ACM/UIT/518793). Indien combinatie van de besluitvorming niet mogelijk 
is, dient besluitvorming zo spoedig mogelijk na besluitvorming over genoemd dossier plaats te vinden. 
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 vriendelijke groet, 

André Jurjus directeur Netbeheer Nederland 
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Netcode elektriciteit 
( ) 

thoegsponningsnct nnct-< MMMfWKjVt- - 

Artikel 3.15 
( ) &—De eiektriciteitspfodtKtie-eeftheid, aangesloten op een middenspanningsnet oi Of> t 

veau kleiner ^an HO kV, dient bij ver 
ree? -gedurende ee volgende tijdsperioden: 3-,—onbeperkt bij een verlaagde netspanning klerneedan of gelijk aan-U„^ 
t>—15 minuten bij een verlaagde netspanning klemer dan0.^5-Un e,—in wonden hij eennreriangde neKpanning kleiner don f)-R5 tlr en groter dan of gelijk aan O ft-lj.. tenzij de elektriciteitspro- ductie-eenheid op orond van artikel 3.17. tweede of derde lid, eerder is afaeschakeld: 

( ) 
Artikel 3.17 
( ) Het bedrijfspunt van de elektriciteitsproductie-eenheid voor het bepalen van de fault-ride-through, als bedoeld in artikel 14, derde lid, onderdeel a, subonderdeel iv, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), is het punt met nominaal werkzaam ver- mogen-en-^een blindvermogensuitwisseling van 0 Mvar en nominale spanning op het overdrachtspunt van de aansluiting. 
( ) 
Artikel 3.19 
( ) 
S,De power park module is in staat snelle foutstroom op het overdrachtspunt van de aansluiting te leveren in het geval van sym- metrische (driefasen) storingen, als bedoeld in artikel 20. tweede lid, onderdeel b. van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG). onder de volgende voorwaarden: a. inneval van een soanninosafwiikinp varvmeer dan 10% van de effectieve waarde oo de aansluitklemmen van de afzonderlijke elektridteitsproductie-eenheden van de power park module wordt-additionele blindstroominiectie wordt geactiveerd indien 

op de aansluitklemmen van de afzonderlijke opwekkingseenheden van de power park module één van de volgende ver- schijnselen plaatsvindt: 1°. een afwijking van meer dan 10% van de effectieve waarde van de nominale spanning; of 2°. een sprongsgewijze verandering van de momentane sinusvormige spanning vóór het optreden van de fout ter grootte van tenminste 5% van de piekwaarde van de nominale spanning; b. de spanninosregeling zorgt ervoor dat de aanvoer van additionele blindstroom. afkomstig van de aansluitklemmen van de dnoseenheden van de power park module, met minimaal 2% en maxi- 
>-het nominale-schijnbare vermogen ^ ) per procent 

na 40 ms (tijd tot eerste pieJ< bij I -minder dan 30 ms tussen 10 en 90% van de stabiele eindwaarde-de stiiatijd (de tijd vanaf de storinosaanvang die ervoor nodig is dat de te injecteren additionele blindstroom voor het eerst een waarde van 90% van de stabiele eindwaarde bereikt) is maximaal 30 ms: de inslinoertiid (de tijd vanaf de storingsaanvang die ervoor nodig is dat de te infecteren additionele blindstroom blijvend tussen 90% en 110% van de stabiele eindwaarde is) is maximaal 60 ms. d. additionele blindstroominiectie wordt geleverd met een soanninoslimiet van ten minste 120% van de nominale spanning op de aansluitklemmen van de afzonderlijke elektriciteitsproductie-eonheden-opwekkinaseenheden van de power park module: 
e. de te injecteren additionele blindstroom AU t5-(aedefinieerd als het verschil van de blindstroom tijdens de storing (la) en de blindstroom voor de storing (IBQ) ) en-deze is evenredig aan de soanninasafwiiking als volat; Alu = KUiUiiI/ UN ) * IN-* k waarbij: AIb: additionele blindstroominiectie: 

(U-Un) / Un : relatieve spanningsafwijkinq in Pu, U: spanning tijdens de storing: 
Up: spanning vóór de storing; 

_U» nominale spanning. k,: nominale stroom: 
 k: helling voor de additionele blindstroominiectie; 
t het aanpassingsbereik van k is: 2 < k < 4»6, q. de aanpassinqsstap van k is kleiner dan of gelijk aan &Q4-0.5 PU: h. de standaardwaarde van k is 2 voor een power park module aangesloten oo een net met een nominale spanning lager dan 66 kV en de standaardwaarde van k is 5 voor een power park module aangesloten op een net met een nominale spanning van 66 kV en hoger: indien een andere waarde dan de standaardwaarde wordt overeengekomen, wordt deze vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst: i. in geval van wijziging van het instelpunt geeft de netbeheerder twee weken van tevoren een kennisgeving aan de aangeslo- 

tene: ). nadat de storing voorbij is. wordt gestreefd naar een stabiele werking de additionele blindstroominiectie mag worden be- ëindigd bii teruokeer van de soanninasafwijkina (van een waarde van meer dan 1Q%1 naar een waarde van minder dan 10% van de effectieve nominale waarde op de aansluitklemmen van de afzonderlijke opwekkingseenheden van de power park module of na een tijdsbestek van vijf seconden na het begin van de fout: een herhaald activeren van de additionele blind- stroominiectie nadat deze vanwege het bereiken van het einde van de fout is beëindigd, moet conceptueel worden verme- 
den: k. de te imecteren blindstroom bedraagt minimaal Is bij maximale spanninasdaling, een hogere waarde van de blindstroom 
dan IN wordt niet geëist: 

L. de tolerantie voor de grootte van de blindstroominiectie bij een spanningsverlaqing is bepaald door lijnen boven en onder de karakteristiek die de grootte van de additionele blindstroominiectie als functie van de spanningsverandering beschrijft, 
met als parameters: 1°. de bovengrens voor de tolerantie is bepaald door een lijn met een hellinashoek van constante k gelijk aan de inqestelde 
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waarde en met een verhoging van 10% ten opzichte van de liin door de oorsprong met de zelfde hellinashoek: 
2°. de ondergrens voor de tolerantie is bepaald door een liin met een hellinpshoek van constante k aeliik aan de ingestelde 

waarde en met een verlaging van 20% ten opzichte van de liin door de oorsprong met de zelfde hellinpshoek. 
9. Indien in overleg tussen relevante netbeheerder en de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overeengekomen, 

wordt de eis tot het leveren van snelle foutstroom door een power park module in geval van symmetrische storingen vastaelead 
in de aansluit- en transportovereenkomst- 

10. De power park module is in staat in het geval van asymmetrische storingen de snelle foutstroom ep identieke wijze als volgt te 
a. de eisen zoals geformuleerd in het achtste lid zijn van overeenkomstige toepassing op de normale en de inverse componen- 

ten van de spanning en op de normale en de inverse componenten van de additionele blindstroominiectie: 
b. het aanpassinpsbereik van kv voor de inverse component van de additionele blindstroominjectie is: 2 < k? < 6; 
c. de aanpassinqsstap van b is kleiner dan of aeliik aan 0.5 pu; 
d. de standaardwaarde van b is gelijk aan k; 
e. voor opwekkinpseenheden die gebaseerd ziin op een dubbelgevoede inductiemachine wordt een specifieke instelling van k? 

niet geëist: 
f. voor de inverse component van de spanningsverandering is de additionele inverse component van de stroominiectie alleen 

vereist als de inverse component van de spanning voldoende groot is voor een betrouwbare fasehoekdetectie; 
9. indien de maximale waarde van de blindstroom is bereikt, is deze naar rato van de instellingen van k en k? verdeeld over de 

normale en inverse componenten van de additionele biindstroominjectie: 
h. de tolerantie voor de grootte van de inverse component van de blindstroominjectie bij een spanninqsverhoqinq van de in- 

verse component is bepaald door lijnen boven en onder de karakteristiek die de grootte van de additionele blindstroomin- 
iectie als functie van de spanningsverandering beschrijft, met als parameters: 1°. de bovengrens voor de tolerantie is bepaald door een lijn met een hellingshoek van constante k; gelijk aan 6 en met een 

verhoging van 20% ten opzichte van de lijn door de oorsprong met de zelfde hellingshoek; 
2°. de ondergrens voor de tolerantie is bepaald door een lijn met een hellinqshoek van constante b gelijk aan de inqestelde 

waarde en met een verlaging van 10% ten opzichte van de lijn door de oorsprong met de zelfde hellinashoek, 
11. De power park module is in staat om na een fout het werkzame vermogen zo snel mogelijk te herstellen. Pe minimale eisen tiin; 

a. het herstel ven het werkzame vermogen begint OP een spanningsniveau van 90% van de spanning vóór de fout; 
b. de maximale toegestane tijd voor het herstel van het werkzame vermogen is tussen 0.5 en 10 seconden; 
c. de grootte voor het herstel van het werkzame vermogen is 90% van het vermogen vóór de fout 
d. de nauwkeurigheid van het herstelde werkzame vermogen is 10% van het vermogen vóór de fout, 

( ) 
Artikel 3.33 
( ) 
5. Ten aanzien van het leveren van snelle foutstroom op het overdrachtspunt van de aansluiting, is artikel 3.19. achtste en tiende 

lid, van overeenkomstige toepassing op offshore-power park modules. 

(NC RfG), onder de volgende voorwaarden: 
elektriciteitsproductie eenheden van de power park module wordt additionele blindstroominjectie geactiveerd. De 10% ai- 

t> de sponningsregeling zorgt < r dat de aanvoer van additionele blindstroom, afkomstig van de oansluitklemmen van de 
de nominale stroom (gebaseerd op het nominale schijnbare vermogen S^j.—per procent van de span- 
ningsafwijking verzekerd is; 
in het net. met een stijgtijd van minder dan 30 ms tussen 10 en 90% van de stabiele eindwaarde; 

ste 120% van de nominale spanning op 
de aansluitklemmen van de afzonderlijke elektriciteitsproductie-eenheden van de power park module, 
de te injecteren additionele blindstroom AIB is hot verschil van de reactieve stroom tijdens-de storing i 
stroom voor de storing (Igo) en deze is evenredig aan de spanningsafwijking als volgt: AlB-^-HU-kloTfldNT* 
waarbij: At8: additionele blindstroominjectie; 

(U-UoT/TJw : relatieve spanningsafwijking in pu; spanning tijdens de storing; 
: spanning vóór de storing; 
nominale spanning; 

stroom: 
de additionele blindstroominjectie. 

f het aanpassingsbereik i 
g^—de aanpassingsstap van k is kleiner dan of gelijk aan 0,01 pu; 
h. de standaardwaarde van k is 2: 
k—in geval van wijziging van het instelpunt geeft de netbeheerder twee weken van tevoren een kennisgeving aan de aangeslo- 
j^—nadat de storing voorbij i , wordt weer gestreefd i stabiele werking. 
Ie—de te injecteren blindstroom bedraagt minimaal lN bij maximale spanningsdaling. 

( ) 
Artikel 6.8 
( ) 
2. Ten aanzien van het leveren van snelle foutstroom op het overdrachtsount van de aansluiting, is artikel 3.19, achtste lid, van 

overeenkomstige toepassing op HVDC-converterstations. waarbij “overdrachtspunt van de aansluiting van het HVDC- 
converterstation" gelezen dient te worden in plaats van "aansluitklemmen van de afzonderlijke opwekkingseenheid van de po- 
wer park module'. 
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Voof-het leveren van snelle foutstroom op het overdrachtspunt geldt, in ( 
Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), dat: 

i additionele l 
met minimaal 2% en maximaal 10% van de nominale stroom (gebaseerd op het r 
-t-Qna*2)) per procent spanningsafwijking vanaf de dode band verzekerd is; 

€r.—de vereiste bündstroom is volledig beschikbaar na 40 ms (tijd tot eerste piek bij het i 
\ het net, met een stijgtijd van minder dan 30 ms tusi 110 en 90% van de stabiele eindwaarde; 

additionele blindstroominjectie wordt geieverd met 
het overdrachtspont van het HVDC-convertorstation; 
de te injecteren additionele blindstroom Alg (gedefinieerd als het 

panningslimiet van ten minste 12 spanning op 
schil van de blindstroom i 

tig = ((U - UQ) / 
waarbij: 
(U- U0)-/-^N: relatieve spanningsafwijk-ing in pu; 
U: spanning tijdens de storing; 
y8: spanning vóór de storing; 

k:-helling voor de additionele blindstroominjectie; 
£—het aanpassingsbereik van k is: 2 < k < 10; 
§h—de aanpassingsstap van k is kleiner dan of gelijk aan 0,01 pu; 
l=h—de standaardwaarde van k is 2; 

i geval \ i wijziging v i het instelpunt de netbeheerder vier weken van tevoren een kennisgeving aan de aangeslotene dk 
i HVDC-systeem geeft; beschikt ov 

j—nadat de storing voorbij is, wordt gestreefd naar een stabiele werking; 
kr.—de te injecteren blindstroom minimaal lN bedraagt bij maximale spanningsdaling. 

( ) 
Artikel 6.10 
( ) 
3. Een HVDC-convertorstation is op grond van het eerste en het tweede lid in staat blindvermogen te leveren of op te nemen 

binnen en inclusief de grenzen van het rood gemarkeerde profiel in onderstaand P-Q/Pmax-diagram: 
P-Q/Pmax-profiel van een 
HVDC-convertorstation 

—Vaste buitenste enveloppe 
— — Profiel 

( ) 
Artikel 6.15 
1. De eisen voor de grootte en het tijdsprofiel voor herstel van het werkzaam vermogen van het HVDC-systeem na een storing in 

het wisselstroomnet, als bedoeld in artikel 26 van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC) zijn: 
( ) 

Artikel 6.25 
1. De relevante netbeheerder komt met de aangeslotene die beschikt over een HVDC-convertoreenheid de hiërarchie van de 

automatische regeleenheden overeen, als bedoeld in artikel 51, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC) en 
legt die vast in de aansluit- en transportovereenkomst, 

( ) 
Artikel 6.27 
( ) 
2. Naast een gedetailleerd model verstrekt de aangeslotene die beschikt over een HVDC-svsteem ook een generiek RMS model 

voor bestudering van dynamische verschijnselen in het gehele gekoppelde transmissiesysteem. Dit model is geschikt voor uit- 
wisseling binnen ENTSO-E verband. 

( ) 
Artikel 6.28 
( ) 
5. Op de DC-aangesloten power park module is artikel 3.13, vierde lid, artikel 3.17. derde en achtste tot en met elfde lid, artikel 

3.19. vierde tot en met zevende lid, artikel 3.20 en artikel 3.28. derde tot en met zesde lid, van overeenkomstige toepassing. 
6. Het uitgangsvermogen van een DC-aangesloten power park module wijzigt, als bedoeld in artikel 39, vjde vijfde lid, van de 

Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), niet als gevolg van een wijziging van de frequentie, behalve wanneer het werkzame 
vermogen wordt gemoduleerd als gevolg van de frequentierespons van de LFSM-O. 

7. Op de DC-aangesloten power park module is artikel 3.24, eerste en tweede met uitzondering van het zevende lid, van overeen- 
komstige toepassing. 

( ) 
Artikel 6.37 
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De netbeheerder van het net op zee verstrekt de aangeslotene die beschikt over een DC-aangesloten power park module de netwerkkenmerken, als bedoeld in artikel 49 van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), berekend overeenkomstig m-artikel 
6.20. 

( ) 
Artikel 13.18 
( ) 2. De plannings- en prognosegegevens, bedoeld in het eerste lid, worden verstrekt onder vermelding van: a. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter dat HVDC-systeem of die DC-aangesloten power park module zich bevindt: 

b. de EAN-code van het overdrachtspunt waarachter dat HVDC-systeem of die DC-aangesloten power park module zich be- vindt, indien het een aansluiting betreft die meer dan één overdrachtspunt heeft, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid;, 
( ) 
Artikel 14.7 
1. Op HVDC-systemen waarop, overeenkomstig artikel 4, eerste lid van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), uitsluitend de artikelen 26, 31, 33 en 50 van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC) van toepassing zijn, zijn van hoofdstuk 6 uitsluitend de artikelen 6.15, 6.19, 6.21 en 6.38 van toepassing. 
2. In afwijking van artikel 646-6.15. eerste lid, is de maximale toegestane tijd voor het herstel van het werkzame vermogen gelijk aan 0,3 seconden voor de verbinding Eemshaven-Denemarken, 0,35 seconden voor de verbinding Maasvlakte-Groot-Brittannië en 0,6 seconden voor de verbinding Eemshaven-Noorwegen. 
(- 
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Artikel 3.33 
( ) 
5. De offshore-power park module is in staat snelle foutstroom op het overdrachtspunt van de aansluiting te leveren in het geval van symmetrische (driefasen) storingen, als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), onder de volgende voorwaarden: a. ingeval van een spanningsafwijking van meer dan 10% van de effectieve waarde op de aonsluitklemmen van de afzonderlijke elektriciteitsproductie-eenheden van do power park module wordt-additionele blindstroominjectie wordt geactiveerd -Be 10% afwiikinosspannino wordt de dode hand genoemd indien oo de aansluitklemmen van de afzonderlijke opwekkingseen- 

heden van de power park module één van de volgende verschijnselen plaatsvindt: 1°. een afwijking van meer dan 10% van de effectieve waarde van de nominale spanning: of 2°. een sprongsgewijze verandering van de momentane sinusvormioe spanning vóór het optreden van de fout ter grootte van tenminste 5% van de piekwaarde van de nominale spanning: 
b. de spanningsregeling zorgt ervoor dat de aanvoer van additionele blindstroom, afkomstig van de aansluitklemmen van de afzonderlijke elektriciteitsproductie-eenheden opwekkinoseenheden van de offshore-power park module, met minimaal 2% en maximaal 40%-6% van de nominale stroom (gebaseerd op het nominaleschijnbare vermogen per procent van de spanningsafwijking verzekerd is: c. de vereiste blindstroom is volledig beschikbaar na 40 ms (tijd tot eerste piek bij het in slingereffect) na de storingsaanvang 

storinosaanvano die ervoor nodig is dat de te igjecteren additionele blindstroom voor het eerst een waarde van 90% van de stabiele eindwaarde bereikt) is maximaal 30 ms: de inslinnertiid (de tijd vanaf de storinosaanvang die ervoor nodig is dat de te injecteren additionele blindstroom blijvend tussen 90% en 110% van de stabiele eindwaarde is) is maximaal 60 ms: 
d. additionele blindstroominjectie wordt geleverd met een spanningslimiet van ten minste 120% van de nominale spanning op de aansluitklemmen van de afzonderlijke elektriciteitsproductie eenheden opwekkinpseenheden van de offshore-power park module; e. de te injecteren additionele blindstroom AIB is-(oedefinieerd als het verschil van de reactieve blindstroom tijdens de storing (l6) en de reactieve blindstroom voor de storing (lBo) Len deze is evenredig aan de spanningsafwijking als volgt: AIB = ((U-U0) 

/ UN ) * lN * k waarbij: AIB: additionele blindstroominjectie; 
(U-Uo) / UN : relatieve spanningsafwijking in pu; U: spanning tijdens de storing; 
U0: spanning vóór de storing; 
UN: nominale spanning; lN: nominale stroom; k: helling voor de additionele blindstroominjectie; 

f. het aanpassingsbereik van k is: 2 < k < W-6; g. de aanpassingsstap van k is kleiner dan of gelijk aan EMH-O.S pu; h. de standaardwaarde van k is 2 voor een offshore-power park module aangesloten op een net met een nominale spanning lager dan 66 kV en de standaardwaarde van k is 5 voor een offshore-power park module aangesloten op een net met een nominale spanning van 66 kV en hoger indien een andere waarde dan de standaardwaarde wordt overeengekomen, wordt deze vastoelegd in de aansluit- en transportovereenkomst: i. in geval van wijziging van het instelpunt geeft de netbeheerder twee weken van tevoren een kennisgeving aan de aangeslo- tene; j. nadat de storing voorbij is wordt weer gestreefd naar een stabiele werking, de additionele blindstroominiectie mag worden beëindigd bii teruokeer van de soanninasafwiiking (van een waarde van meer dan 10%1 naar een waarde van minder dan 10% van de effectieve nominale waarde op de aansluitklemmen van de afzonderlijke opwekkingseenheden van de offshore- power park module of na een tijdsbestek van vijf seconden na het begin van de fout: een herhaald activeren van de additio- nele blindstroominjectie nadat deze vanwege het bereiken van het einde van de fout is beëindigd, moet conceptueel worden vermeden: 
k. de te injecteren blindstroom bedraagt minimaal IN bij maximale spanningsdalingc een hogere waarde van de blindstroom 
L. de tolerantie voor de grootte van de blindstroominiectie bii een spanningsverlaging is bepaald door lijnen boven en onder de karakteristiek die de grootte van de additionele blindstroominjectie als functie van de spanningsverandering beschrijft, met als parameters: 1°. de bovengrens voor de tolerantie is bepaald door een liin met een hellingshoek van constante k gelijk aan de ingestelde waarde en met een verhoging van 10% ten opzichte van de Min door de oorsprong met de zelfde hellinoshoek: 2°. de ondergrens voor de tolerantie is bepaald door een liin met een hellingshoek van constante k gelijk aan de ingestelde waarde en met een verlaging van 20% ten opzichte van de lijn door de oorsprong met de zelfde hellingshoek. 

6. De offshore power park module is in staat in het oeval van asymmetrische storingen de snelle foutstroom als volgt te leveren: a. de eisen zoals geformuleerd in het achtste lid ziin van overeenkomstige toepassing op de normale en de inverse componen- ten van de spanning en op de normale en de inverse componenten van de additionele blindstroominiectie: h. het aanpassinosbereik van k? voor de inverse component van de additionele blindstroominiectie is: 2 < k; < 6: 
c. de aanpassingsstap van k? is kleiner dan of gelijk aan 0,5 pu: d. de standaardwaarde van k? is gelijk aan k; e. voor opwekkinoseenheden die gebaseerd ziin op een dubbelgevoede inductiemachine wordt een specifieke instelling van k; 

niet geëist; f. voor de inverse component van de spanningsverandering is de additionele inverse component van de stroominiectie alleen 
vereist als de inverse component van de spanning voldoende groot is voor een betrouwbare fasehoekdetectie; g. indien de maximale waarde van de blindstroom is bereikt, is deze naar rato van de instellingen van k en k? verdeeld over de normale en inverse componenten van de additionele blindstroominiectie; h. de tolerantie voor de grootte van de inverse component van de blindstroominiectie bij een spanninqsverhoging van de in- verse component is bepaald door lijnen boven en onder de karakteristiek die de grootte van de additionele blindstroomin- 
jectie als functie van de spanningsverandering beschrijft, met als parameters: 1°. de bovengrens voor de tolerantie is bepaald door een liin met een hellingshoek van constante k? gelijk aan 6 en met een verhoging van 20% ten opzichte van de lijn door de oorsprong met de zelfde hellinoshoek; 
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2°. de ondergrens voor de tolerantie in bepaald door een lijn met een hellinashoek van constante k? aeliik aan de inpestelde waarde en met een verlaging van 10% ten opzichte van de liin door de oorspronn met de zelfde hellingshoek. 
( ) 

Artikel 6.8 
( ) 2. Voor het leveren van Het HVDC-systeem is in staat snelle foutstroom op het overdrachtspunt geldt, in overeenstemming met van de aansluiting te leveren, als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NIC HVDC), éat-onder de volgende voorwaarden: 

blindstroominjectie wordt i ndien op het overdrachtspunt van de aansluiting van het HVDC-convertorstation één van de vol- 
gende verschijnselen plaatsvindt: 1°. een afwijking van meer dan 10% van de effectieve waarde van de nominale spanning: of 2°. een spronosgewiize verandering van de momentane sinusvortnioe spanning vóór het optreden van de fout ter grootte van tenminste 5% van de piekwaarde van de nominale spannino: 
de spanningsregeling ervoor zorgt dat de aanvoer van additionele blindstroom, afkomstig van het HVDC-convertorstation, met minimaal 2% en maximaal 10% 6% van de nominale stroom (gebaseerd op het nominale schijnbare vermogen vfP,„d/ -r Qper procent spanningsafwijking vanaf de dode band verzekerd is; 

rruorior dan 30 ms tossen 10 en 90% van do stabiele eindwaarde de stijgtiid (de tiid vanaf de 
storingsaanvano die ervoor nodio is dat de te injecteren additionele blindstroom voor het eerst een waarde van 90% van de stabiele eindwaarde bereikt! is maximaal 30 ms: de inslingertiid (de tijd vanaf de storingsaanvang die ervoor nodig is dat de te injecteren additionele blindstroom blijvend tussen 90% en 110% van de stabiele eindwaarde is) is maximaal 60 ms: d. additionele blindstroominjectie wordt geleverd met een spanningslimiet van ten minste 120% van de nominale spanning op het overdrachtspunt van het HVDC-convertorstation; 

e. de te injecteren additionele blindstroom AIB (gedefinieerd als het verschil van de blindstroom tijdens de storing (lB) en de blindstroom voor de storing (lB0)) evenredig is aan de spanningsafwijking als volgt; AIB = ((U-U0) / UN ) i.lN ^k waarbij: AIB: additionele blindstroominjectie; (U- U0) / UN: relatieve spanningsafwijking in pu; U: spanning tijdens de storing; 
Uoi spanning vóór de storing; UN: nominale spanning; lN: nominale stroom; 
k: helling voor de additionele blindstroominjectie; f. het aanpassingsbereik van k is: 2 < k s 40-g; g. de aanpassingsstap van k is kleiner dan of gelijk aan 0.01 0.5 pu; h. de standaardwaarde van k is 2 voor een HVDC-convertorstation aangesloten op een net met een nominale spanning lager dan 66 kV en de standaardwaarde van k is 5 voor een HVDC-convertorstation aangesloten op een net met een nominale spanning van 66 kV en hooer: indien een andere waarde dan de standaardwaarde wordt overeengekomen, wordt deze vast- gelegd in de aansluit- en transportovereenkomst: i. in geval van wijziging van het instelpunt geeft de netbeheerder vier weken van tevoren een kennisgeving aan de aangeslo- 
tene die beschikt over een HVDC-systeem-geeft; j. nadat de storing voorbij is wordt gestreefd naar een stabiele werkino. de additionele blindstroominiectie mag worden be- ëindigd bii terugkeer van de spanningsafwijking (van een waarde van meer dan 10%1 naar een waarde van minder dan 10% van de effectieve nominale waarde op het overdrachtspunt van de aansluiting van het HVDC-convertorstation of na een tijdsbestek van vijf seconden na het begin van de fout: een herhaald activeren van de additionele blindstroominjectie nadat deze vanwege het bereiken van het einde van de fout is beëindigd, moet conceptueel worden vermeden: k. de te injecteren blindstroom bedraagt minimaal lN bedraagt-bij maximale spanningsdalina,: een hogere waarde van de blind- stroom dan IM wordt niet geëist: 

L. de tolerantie voor de grootte van de blindstroominiectie bij een spanninosverlaging is bepaald door lijnen boven en onder de karakteristiek die de grootte van de additionele blindstroominjectie als functie van de spanningsverandering beschrijft, met als parameters: 1°. de bovengrens voor de tolerantie is bepaald door een lijn met een hellingshoek van constante k q waarde en met een verhooino van 10% ten opzichte van de liin door de oorsprong met < 2°. de ondergrens voor de tolerantie is bepaald door een lijn met een hellingshoek van constante k gelijk aan de ingestelde waarde en met een verlaging van 20% ten opzichte van de lijn door de oorsprong met de zelfde hellingshoek. 
-•) 

Deze bijlage bevat de tekst van de artikelen 3.33, vijfde lid, en 6.8, tweede lid, met daarin de thans 
voorgestelde wijzigingen zoals deze zouden luiden als er geen sprake zou zijn van de voorgestelde 
verwijzing vanuit deze beide artikelen naar artikel 3.19, achtste lid. Deze bijlage is informatief. 
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Voorzitter  Secretaris 
Aanwezig Namens de representatieve organisaties: VEMW: E-NL: VA: Holland Solar: NWEA: 

 

 Energie Samen: 
Namens een representatief deel van de partijen dat zich bezighoudt met leveren, transporteren en meten van energie: NEDU:  
Namens de gezamenlijke netbeheerders: NBNL: , 
TenneT:   

Afwezig GOGEN, Consumentenbond, FME-CWN, NOGEPA, NVDE, UNETO-VNI, VEDEK, Vereniging Eigen Huis, VGGP, VGN, VMNED, VNCI, VNO-NCW en VOEG 
( ) 
4. Codewijzigingsvoorstel impliciete NLE artikel 38 NC HVDC (D-2020-10261) 
TenneT geeft een toelichting. 
NWEA steltvoor in artikel 3.19, lid 8, onderj: ‘de additionele blindstroominjectie wordt beëindigd’ te wijzigen in: 'de additionele blindstroominjectie kan worden beëindigd’. 
TenneT zegt toe de wijziging door te voeren. 
NWEA stelt voor de tekst onder k (nu j): ‘nadat de storing voorbij is, vertoont de off- shore power module stabiel gedrag’ te wijzigen in de oorspronkelijke tekst: ‘nadat de storing voorbij is, wordt gestreefd naar een stabiele werking....’. 
TenneT legt uit dat het vooral om redactionele synchronisatie ging. Er waren geen inhoudelijke redenen voor. TenneT neemt de aanpassing in overweging. 
VEMW wijst op een spelfout in artikel 2.3 punt 3a van de tarievencode elektriciteit. 
NBNL zegt de correctie van de spelfout mee te nemen in een toekomstige wijziging van de Tarievencode. 
De voorzitter concludeert dat de vergadering er unaniem mee akkoord gaat om het voorstel met de commentaren naar de ACM te sturen. 
( ) 




