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Geachte heer/mevrouw, 
Op 9 april 2020 heeft u het ontwerpbesluit ontheffing TenneT Noord-Nederland met 
zaaknummer ACM/19/036613 gepubliceerd. Belanghebbenden hebben tot en met 21 mei 2020 de tijd om een zienswijze in te dienen. 
Deze brief dient als zienswijze van Energie-Nederland op het hiervoor genoemde onderwerp aangemerkt te worden. Deze brief zal u zowel per post als per e-mail worden toegezonden. 
Energie-Nederland is op grond van haar statuten een belangenvereniging van energiebedrijven (producenten, leveranciers en handelaren) op de energiemarkt. Derhalve kan Energie-Nederland aangemerkt worden als representatieve organisatie van netgebruikers op de elektriciteitsmarkt. Op grond van artikel 82 Elektriciteitswet 1998 kan Energie-Nederland derhalve als belanghebbende worden aangemerkt. Bovendien 
blijkt uit vaste jurisprudentie, dat als uitgangspunt wordt genomen, dat een 
belangenorganisatie, die voor het belang van haar leden opkomt, daarmee opkomt voor een collectief belang, tenzij het tegendeel blijkt. 
Algemeen 
In haar aanvraag verzoekt TenneT een ontheffing voor de redundante netwerkopstelling op bepaalde 110 kV stations zowel in ontwerp als in operatie. In de praktijk komt dit neer op het permanent opgeven van het redundante fysieke karakter somen het 
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instellen van een verplicht reductie regime zonder schadevergoeding bij (on)gepland netuitval en werkzaamheden. 
Gelet op de congestieproblematiek en het achterlopen van netinvesteringen in 
Nederland welke nodig zijn voor zowel (duurzame) opwek als afname ziet Energie- Nederland de noodzaak in om op korte termijn additionele transport capaciteit te ontsluiten, waarbij het opgeven van N-l een van de mogelijkheden is. Wel vindt Energie- Nederland dat de rechten en plichten van aangeslotene(n) overeind moeten blijven en dat het fundament van ons energiesysteem overeind moet blijven. 
De ACM stelt in haar ontwerp besluit terecht dat de combinatie van een ontheffing zowel in ontwerp als in operatie niet te rijmen is met de relevante bepalingen in de 
Elektriciteitswet 1998. 
Energie-Nederland kan zich daarmee grotendeels vinden in het ontwerp besluit van ACM. De opmerkingen en zorgen van Energie-Nederland omtrent de aanvraag en het 
ontwerpbesluit zijn hieronder neergezet. 
Permanente karakter 
TenneT vraagt een ontheffing voor de periode tot het ingaan van de AMvB n-l. Dit lijkt ons in beginsel juist aangezien de AMvB op structurele wijze invulling zal geven aan het vergroten van de netcapaciteit door het opgeven van netredundantie. Desalniettemin 
lijkt TenneT voor te sorteren op een permanente situatie zonder redundantie op de betreffende stations. Dit lijkt ons een stap te ver. De nood aan transport is hoog in Noord-Nederland, maar wanneer eenmaal de netinvesteringen gerealiseerd zijn, zou een teruggang naar een normale redundante opstelling wenselijk moeten zijn. 
Gelijke toegang en behandeling 
Volgens Energie-Nederland is de combinatie van het beperken van capaciteitsreducties tot de nieuwe aanvragen en het ontbreken van schadevergoeding in de vorm van congestiemanagement in strijd met het beginsel van gelijke toegang en gelijke behandeling van aangeslotenen. 
Gelijke toegang is een grondbeginsel van de energiemarkt. Dit houdt in dat systeemgebruikers vrij de locatie van hun aansluiting kunnen kiezen, vrij zijn in het gebruik van die aansluiting en daarmee elke vorm van contract met een andere systeemgebruiker kunnen afsluiten. Dit zijn uiterst basale principes welke het fundament vormen voor de noodzakelijke efficiënte investeringsbeslissingen van opwekkers, 
gebruikers en dienstverleners. Het principe van de (al dan niet virtuele) koperen plaat zorgt ervoor dat energiebedrijven efficiënte marktprijs risico's kunnen inschatten en geen rekening hoeven te houden met de locatie van opwek en afname. Het inschatten 
van dergelijke locatie risico's over de levensduur van investeringen is namelijk 
onmogelijk en leidt tot ongewenst hoge premies of het afzien van investeringen, welke beide maatschappelijk ongewenst zijn. Dit ondermijnt ons energiesysteem en het vergroot leveringszekerheidsrisico's. 
In ons energiesysteem wordt dit ondervangen door onder andere congestiemanagement, waarin marktpartijen op efficiënte wijze de netbeheerder 
ondersteunen bij het instandhouden van bovenstaande principes, wanneer de netten 
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het zelf fysiek niet aankunnen. Zoals de ACM aangeeft in haar ontwerp besluit, is dit duidelijk en correct opgenomen in de Elektriciteitswet 1998. 
Conclusie 
Om bovenstaande reden is Energie-Nederland verheugd met de beslissing van de ACM om de ontheffingsaanvraag voor congestiemanagement af te wijzen. Gelijke toegang tot het net, onafhankelijk van de locatie is een belangrijk fundament van een vrije 
energiemarkt. Congestiemanagement als compensatie mechanisme vormt daar een integraal onderdeel van. Energie-Nederland waardeert daarom de bestendiging van 
deze principes in het dit ontwerpbesluit van ACM. 
Verzoek 
Zoals hierboven al aangegeven is de aanvraag van TenneT ter overbrugging van de 
periode totdat de AMvB n-1 in werking treedt. Energie-Nederland verzoekt daarom om bij het besluit meer duidelijkheid te verschaffen over met name de tijdelijkheid van het besluit in relatie tot deze AmvB. 

Uiteraard is Energie-Nederland bereid het een en ander nader toe te lichten. 

Directeur Energie-Nederland 
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