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Beste Raymond, 
 
Onlangs heeft de ACM vragen gesteld aan een aantal van onze leden in het kader van ‘proactief 
investeren’. De beantwoording van deze vragen kan de ACM de komende dagen tegemoetzien. Mede 
naar aanleiding van deze vragen hebben de regionale netbeheerders een ontwikkeling doorgemaakt in 
hun denken over proactief investeren. Deze bijgestelde gezamenlijke zienswijze ziet de ACM onder 
andere terug in de beantwoording van de gestelde vragen en in de presentatie tijdens de 
klankbordgroepbijeenkomst van 25 mei. Onze leden vinden het belangrijk om de ACM in deze notitie al 
vroegtijdig mee te nemen in deze voortschrijdende inzichten, en de uitgangspunten die daaraan ten 
grondslag liggen. Daarmee hopen onze leden een constructieve basis te leggen onder een sectorbrede 
discussie over proactief investeren en de gezamenlijke investeringsopgave in de komende jaren.   
 
De regionale netbeheerders realiseren zich allereerst dat er in de afgelopen jaren veel is gesproken 
over het onderwerp proactief investeren, wat zijn oorsprong vindt in de voorbereidingen op de wet 
STROOM. Onze leden hebben destijds aandacht gevraagd voor de verplichting tot het doen van 
potentieel majeure ‘voorinvesteringen’ in het kader van Wind op Land en het risico dat deze projecten 
niet daadwerkelijk gerealiseerd zouden gaan worden. Sindsdien is er via verschillende kanalen met 
meerdere partijen gesproken over de mogelijkheid om binnen de reguleringsperiode anticiperende 
investeringen al ‘mee te nemen’. De regionale netbeheerders willen hun waardering uitspreken voor het 
feit dat de ACM op verschillende manieren aandacht heeft gehad voor de geuite zorgen, onder andere 
door uitwerking van de oplossingsrichtingen Virtuele Output en Capaciteitsprestaties.  
 
Recentelijk hebben onze leden echter de conclusie getrokken dat voorinvesteringsprojecten zonder 
daadwerkelijke realisatie van windparken, zoals destijds voorzien bij ‘Wind op Land’, in de praktijk niet 
hebben plaatsgevonden. Er is in de praktijk geen sprake van dergelijke te isoleren projecten met 
bijbehorende verwachte output. Dit betekent nadrukkelijk niet dat de discussies omtrent proactief 
investeren bij nader inzien onnodig zijn gevoerd. Onze leden constateren dat het energielandschap 
sinds de eind 2015 verworpen wet STROOM in drastisch tempo is veranderd. Dit leidt tot nieuwe 
uitdagingen voor de regionale netbeheerders. Zij zijn van mening dat de discussies over proactief 
investeren een goede basis vormen om passende antwoorden te formuleren op deze nieuwe 
uitdagingen. In deze notitie nemen de regionale netbeheerders de ACM allereerst mee in de 
ontwikkelingen waarmee zij de afgelopen jaren zijn geconfronteerd en presenteren vervolgens een 
denkrichting voor proactief investeren, die past bij deze ontwikkelingen én de voorgestelde methodiek.      
 
De energietransitie en investeringen  
De netbeheerders hebben in de recente jaren duidelijk gemerkt dat de energietransitie gestalte krijgt. 
Zo zijn de regionale netbeheerders onder andere geconfronteerd met een unieke toename in 
grootschalige PV, die voortkomt uit aanpassing in de stimuleringsprogramma’s van de (rijks)overheid 
en een gunstigere markt. Alle beleidsscenario’s en analyses uit de Regionale Energie Strategieën laten 
echter zien dat we nog maar aan het begin staan van een radicale elektrificering met 2030 als voorlopige 
horizon. Voor de netbeheerders staat daarbij de uitdaging uit het Klimaatakkoord centraal: zij doen al 
het mogelijke om vanaf 2030 jaarlijks 35 TWh aan duurzaam opgewekte energie op land te kunnen 
transporteren via het elektriciteitsnet. Dit vraagt echter wel om sectorbrede samenwerking tussen alle 
betrokken partijen.  
 
Deze sectorbrede samenwerking komt inmiddels al op verschillende plekken tot stand. Marktpartijen en 
netbeheerders kijken samen naar mogelijkheden om op een voortvarende en kostenefficiënte wijze 
meer ruimte te creëren op het bestaande net. Ook wordt door de netbeheerders gewerkt aan het 
vergroten van transparantie, onder meer door het publiceren en consulteren van hun 
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investeringsplannen. Verder proberen zij, onder meer door een tijdige inbreng bij de ontwikkeling van 
Regionale Energie Strategieën, een mismatch tussen vraag en aanbod van de benodigde netcapaciteit 
te voorkomen. Daarnaast investeren de netbeheerders nu al meer dan ooit om de netten van morgen 
te kunnen realiseren.  
 
Deze investeringsopgave is voor de netbeheerders een van de grote en centrale vraagstukken binnen 
de energietransitie. Onze leden zien zich enerzijds gesteld voor de uitdaging dat een majeure uitbreiding 
van de capaciteit noodzakelijk is, maar verkeren anderzijds in grote onzekerheid over waar, wanneer 
en hoe deze investeringen daadwerkelijk zullen plaatsvinden. Met het oog op de toekomst zullen onze 
leden, vaker dan in het verleden, kiezen voor dikkere kabels, een hoger spanningsniveau en/of grotere 
stations dan noodzakelijk voor de voorzienbare behoefte op korte of middellange termijn. De realiteit is 
echter wel dat in de praktijk individuele stations niet als proactieve verzwaring voor x MW output kunnen 
worden aangewezen. Ook is het in de optiek van de regionale netbeheerders onvermijdelijk dat er de 
komende jaren regelmatig mismatches zullen ontstaan tussen de feitelijke gevraagde capaciteit en de 
investeringsplannen van netbeheerders.  
 
Oplossingen binnen de methodebesluiten  
De regionale netbeheerders merken dat de ACM oog heeft voor de ontwikkelingen binnen de 
energietransitie en de rol van de methodebesluiten daarin. Zij zien dat de ACM tracht om binnen het 
wettelijk kader ruimte te bieden aan de maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld met Ingroei DCO. 
Met de ACM zijn de regionale netbeheerders van mening dat antwoorden op investeringsvraagstukken 
binnen de energietransitie gevonden kunnen worden in de methodebesluiten. Voor de regionale 
netbeheerders staat daarbij de wens centraal om gedurende de reguleringsperiode rekening te houden 
met een lange periode van stijgingen van investeringsniveaus die de stijgingen van output ruimschoots 
overschrijden. Hierover willen onze leden het gesprek aangaan met de ACM, marktpartijen en andere 
betrokken stakeholders.  
 
Onze leden vinden het allereerst van belang om de oplossingsrichtingen Virtuele Output en 
Capaciteitsprestaties te beoordelen in het licht van de ontwikkelingen als gevolg van de energietransitie. 
In het huidige energielandschap is het voor onze leden erg uitdagend om objectief projecten met 
concrete volumes voor output en prestaties vast te stellen die in de praktijk voldoen aan het doel van 
deze instrumenten. De voorgestelde oplossingsrichtingen vormen volgens hen dan ook geen adequaat 
antwoord op het huidige vraagstuk rondom proactieve investeringen. Het antwoord op proactief 
investeren zal volgens onze leden voor een belangrijk deel gevonden moeten worden in andere, 
bestaande voorhanden zijnde instrumenten binnen de methodebesluiten. Door diverse instrumenten 
beter op elkaar af te stemmen en in samenhang te beschouwen kan voor regionale netbeheerders 
voldoende stimulans worden gecreëerd om proactief aan hun investeringsopgave te voldoen. Door de 
bestaande instrumenten met de ACM, marktpartijen en andere betrokken stakeholders te verbeteren 
willen onze leden toewerken naar een methodebesluit dat recht doet aan de investeringsopgave die 
ontstaat door de energietransitie.  
 
De regionale netbeheerders zullen zich daarom in de klankbordgroepbijeenkomst van 25 mei richten op 
een discussie over de volgende instrumenten in hun onderlinge samenhang om daarmee een passend 
antwoord te bieden op vraagstukken rondom proactief investeren:  
 

• Overall toets reguleringsmethode  
• Ingroei DCO  
• Nacalculatiekader 
• Schatters voor kapitaalkosten/afschrijvingsklif  
• WACC: stelstelkeuze en vaststellingsmethode  

 
 
Uiteraard is het ook mogelijk dat er in een bredere dialoog instrumenten ontwikkeld kunnen worden die 
de samenhang en mogelijkheden rondom proactief investeren nog beter adresseren.  
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Ter afsluiting 
Tijdens de klankbordgroepbijeenkomst van 25 mei zullen de regionale netbeheerders uitgebreider 
ingaan op de samenhang tussen deze instrumenten en de relatie die zij hebben met proactief investeren 
– en daarmee de investeringsopgave waar de regionale netbeheerders voor staan. Door middel van 
concrete voorstellen willen zij met alle betrokken partijen toewerken naar een methodebesluit dat de 
investeringsvraagstukken en daarmee de energietransitie verder gaat brengen. Uiteraard willen zij na 
25 mei graag verder in gesprek over het voorstel en eventuele aanvullende zienswijzen hierop.  
 
 


