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Inleiding 
1. De ACM heeft - als reactie op een ontheffingsaanvraag van TenneT TSO B.V. (hierna: 

TenneT’) voor de codebepalingen enkelvoudige storingsreserve - op 9 april 2020 een 
ontwerpbesluit op grond van artikel 37a Elektriciteitswet 1998 (E-wet) gepubliceerd in de 
Staatscourant ("het Ontwerpbesluit"). 

2. De aanvraag van TenneT voor de ontheffing van de Netcode elektriciteit (hierna: 
‘Netcode’) ziet op het verlaten van thans aangehouden enkelvoudige storingsreserve van 
haar netten c.q. stations in Noord Nederland (hierna: 'Ontheffing TenneT NNL’). Uit het 
Ontwerpbesluit maakt Liander op dat de ACM voornemens is TenneT een ontheffing van 
de enkelvoudige storingsreserve in het netontwerp te verlenen. Maar de ACM verbindt 
hieraan als voorwaarde dat TenneT congestiemanagement toepast om op die wijze te 
kunnen blijven voldoen aan de enkelvoudige storingsreserve in de bedrijfsvoering. 

3. U biedt Liander de mogelijkheid een zienswijze op het Ontwerpbesluit in te dienen binnen 
zes weken na publicatie. Met dit bericht maakt Liander daarvan graag gebruik. 
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Verwijzing naar besluit Onderstation Haarlemmermeer 
4. Liander nam er kennis van dat de ACM in het Ontwerpbesluit ter motivering verwijst naar 

een besluit van de ACM met betrekking tot een verzoek van Liander aan de ACM tot 
ontheffing in de zin van artikel 37a E-wet. Dit betreft het besluit ten behoeve van een 
ontheffing voor het niet langer handhaven van de aanwezige storingsreserve in de 
transformatie op het Onderstation Haarlemmermeer (150/20kV)1 (hierna: ‘Ontheffing 
Haarlemmermeer). 

5. De ACM hanteert in het Ontwerpbesluit voor TenneT de navolgende passages. 

37. De aanvraag van TenneT is daarom ook anders dan in de eerdere situaties 
waarin aan Liander en aan TenneT wel een ontheffing is verleend op het gebied van 
de enkelvoudige storingsreserve2. In deze eerdere besluiten is enkel een ontheffing 
verleend voor het handhaven van de enkelvoudige storingsreserve in het 
netontwerp. De enkelvoudige storingsreserve in de bedrijfsvoering werd in beide 
gevallen doormiddel van congestiemanagement gehandhaafd en als gevolg 
daarvan werd dan ook enkel een ontheffing voor de bepalingen betreffende de 
enkelvoudige storingsreserve in het ontwerp verleend, [onderstreping Liander] 

38. TenneT dient dus vooraf van alle afnemers die kunnen bijdragen aan 
congestiemanagement biedingen te krijgen. Dit betreft nadrukkelijk niet alleen de 
nieuwe afnemers; TenneT kan ook biedingen van bestaande afnemers krijgen om de 
enkelvoudige storingsreserve te handhaven. Naar verwachting zullen deze biedingen 
afspraken zijn overeen financiële vergoeding die TenneT aan afnemers betaalt op 
het moment van uitval. [onderstreping Liander] 

en 

41. Net zoals in de eerdere besluiten3 ontheft de ACM aanvrager daarom van de 
artikelen in paragraaf 9.11 van de Netcode voor zover een verplichting is 
opgenomen tot het dagelijks uitvoeren van de procedure. Specifiek betreft dit artikel 
9.11, eerste lid, van de Netcode, de tijdstippen en periodes genoemd in artikel 9.11, 
tweede lid, van de Netcode, de eerste zin van artikel 9.11, vijfde lid, van de Netcode 
en de laatste zin van artikel 9.11, zesde lid, van de Netcode. Aanvrager zal daardoor 
worden toegestaan eenmalige (of met een andere frequentie indien TenneT dat 
wenselijk acht) afspraken met Enexis (en de afnemers van Enexis) te maken. 

1 besluit van ACM (Zaaknummer: 16.1223.53), gepubliceerd in de Staatscourant op 15 november 2017 
(stcrt-2017- Nr.65967) 
2 Bij besluiten van 2 november 2017, met kenmerk ACM/DE/2017/XX (Liander Haarlemmermeer) en 6 
juni 2019, met kenmerk ACM/UIT/510172 (TenneT Middenmeer). 
3 Zie noot 2 
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Onvolledige weergave verleende ontheffing aan Liander 
6. Op grond van de voornoemde passages in het Ontwerpbesluit voelt Liander de 

noodzaak in deze zienswijze het navolgende voor te leggen en de ACM te verzoeken de 
hierna volgende aandachtspunten in het definitief besluit Ontheffing TenneT NNL in haar 
overwegingen mee te nemen. 

7. De ACM laat onvermeld dat het besluit Ontheffing Haarlemmermeer zoals dat is 
gepubliceerd door de ACM en Liander nadien nader is ingevuld en geduid. Zodat de 
enkele verwijzing naar het op 15 november 2017 gepubliceerde besluit Ontheffing 
Haarlemmermeer niet volstaat voor een volledige weergave van datgene dat tussen 
Liander en de ACM is vastgesteld. 

8. Liander maakt daaruit op dat bij de ACM mogelijk buiten beeld is geraakt dat Liander 
tegen het gepubliceerde besluit op de Ontheffing Haarlemmermeer Liander beroep heeft 
ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb). In deze 
procedure werd door de ACM verweer gevoerd tegen de door Liander aangevoerde 
gronden. En in deze procedure werd een zitting gehouden door het CBb. 

9. Liander stelde tegen het besluit Ontheffing Haarlemmermeer beroep in, omdat Liander 
zich - samengevat - niet kon verenigen in het door de ACM ingenomen standpunt dat 
de congestiemanagementbepalingen van toepassing zijn in de ontheffingssituatie en 
evenmin dat de specifieke maatregelen die Liander moest treffen in het geval van een 
storing in de ontheffingssituatie als congestiemanagement te kwalificeren zijn. Bovendien 
was Liander het niet eens met de gestelde voorwaarde aan de ontheffing dat de 
compensatie bij langdurige onderbreking van de transportdienst (artikel 6.3.1 .Netcode en 
volgende (oud)) onverkort van toepassing diende te blijven. De overeenkomsten die 
Liander met de betrokken afnemers had gesloten werden aanvankelijk niet onderkend 
als een overeenkomst in de zin van artikel 6.2.7. Netcode (oud). 

10. Naar aanleiding van de afstemming tussen de ACM en Liander voorafgaande aan de 
behandeling ter zitting door het CBb en de bevindingen op de zitting van het CBb op 18 
oktober 2018 zijn de ACM en Liander tot een nadere en andere invulling van de aan de 
Ontheffing Haarlemmermeer verbonden voorwaarden gekomen, dan in het eerder 
gepubliceerde besluit. Na vaststelling van deze nadere invulling stemden de ACM en 
Liander in met het intrekken van het door Liander ingestelde beroep. 

11. Nu de ACM in het Ontwerpbesluit geen vermelding maakt van de nadere invulling van 
het besluit Ontheffing Haarlemmermeer acht Liander het wenselijk dat ACM in het 
voorliggende dossier het besluit Ontheffing TenneT NNL ten behoeve van de 
rechtseenheid op een andere wijze motiveert: zonder verwijzing naar het besluit 
Onderstation Haarlemmermeer of anders - gerelateerd aan de tussen de ACM en 
Liander vastgestelde invulling van dit besluit - aangeeft op welke wijze de nadere 
vaststelling van de Ontheffing Haarlemmermeer moet worden gezien en wordt 
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meegenomen in de motivering voor het Ontwerpbesluit, althans waarom de 
achterliggende de ACM bekende omstandigheden niet zijn meegenomen in het 
Ontwerpbesluit. 

12. Liander heeft immers met de ACM onder meer het volgende uitgewisseld op 25 oktober 
2018: 

6. Voorafgaand aan de zitting van 18 oktober jt. hebben Liander en ACM in april 2018 reeds overeenstemming bereikt over de specifieke maatregelen die dienen te worden getroffen in het geval zich een storing zou voordoen in de transformatiestap in de twee 150/20 kV transformatoren die zich op Onderstation Haarlemmermeer bevinden tussen het 150 kV hoogspanningsnet dat wordt beheerd door TenneT TSO B. V. en het hoogspannings/middenspanningsnetvlak van Liander (de Transformatie). Deze maatregelen houden in dat Liander contractueel overeenkomt met de betrokken datacenters dat zij zichzelf afregelen en hun transportvraag reduceren naar nul (met uitsluiting van iedere andere waarde) in het geval zich een storing voordoet in de Transformatie. De datacenters voorzien vervolgens in hun transportvraag door middel van hun eigen noodstroomvoorzieningen waarover zij beschikken achter het overdrachtspunt. Met de capaciteit die vrij komt door het zichzelf afregelen van de datacenters, kan Liander voorzien in de transportvraag van de overige afnemers op Onderstation Haademmermeer. 

7. Liander en ACM verschillen echter van mening over de vraag of de bepalingen van paragraaf 5.1.2 van de Netcode Elektriciteit (Netcode) inzake congestiemanagement van toepassing zijn op de ontheffingssituatie en of de hiervoor beschreven specifieke maatregelen kwalificeren als congestiemanagement. 
ACM heeft in het bestreden besluit het standpunt ingenomen dat de congestiemanagementbepalingen van toepassing zijn in de ontheffingssituatie en dat de specifieke maatregelen die Liander moet treffen 
in het geval van een storing in de ontheffingssituatie kwalificeren als congestiemanagement. Liander kan zich hiermee niet verenigen. 

8. [..] 
9. Tegen deze achtergrond stelt Liander voor dat ACM en Liander gezamenlijk vaststellen dat Liander de kwalificatie van de genoemde maatregelen als congestiemanagement in de zin van de Netcode betwist, maar dat gezien het verloop van de zitting partijen dit verschil van inzicht niet ter toetsing aan de rechter voorleggen. ACM en Liander stellen in plaats daarvan vast dat zij het erover eens zijn dat in de specifieke omstandigheden van de verleende ontheffing van de enkelvoudige storingsreserve op Onderstation Haarlemmermeer van Liander verwacht wordt dat zij contractueel overeenkomt met de betrokken datacenters dat deze zichzelf afregelen en hun transportvraag reduceren naar nul (met uitsluiting van iedere andere waarde) in het geval zich een storing voordoet in de Transformatie. ACM verklaart als onderdeel van de onderhavige afstemming met Liander dat een 
dergelijke contractuele afspraak tussen Liander en de betrokken afnemers ten aanzien van het beperkte aantal nu gerealiseerde en te realiseren aansluitingen die 
baat hebben bij de ontheffing, geen schending van een dwingendrechtelijke bepaling oplevert en dat ACM in een eventueel (thans onvoorzien) geschil in de zin van de 
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artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 niet zal oordelen dat Liander met deze contractuele afspraken in strijd met de op haar rustende wettelijke taken en/of verplichtingen heeft gehandeld. 
Ill Compensatievergoeding in de zin van paragraaf 6.3 van de Netcode 
10. Met betrekking tot de verplichting tot het betalen van compensatievergoeding in de zin van paragraaf 6.3 van de Netcode legt Liander graag twee opties voor aan ACM om buiten rechte tot overeenstemming te komen. 
11. De eerste optie betreft de ter zitting door ACM voorgestelde mogelijkheid voor Liander om met de datacenters een afwijkende afspraak als bedoeld in artikel 6.2.7 Netcode te maken. In dit specifieke geval betekent dit dat Liander en de betrokken datacenters overeen komen af te wijken van de in artikel 6.2.3 opgenomen hersteltijd bij storingen en afspreken dat in het geval van een storing in de Transformatie de hersteltermijn maximaal 48 uur bedraagt. De verplichting tot het betalen van een compensatievergoeding uit hoofde van paragraaf 6.3 Netcode gaat als gevolg van deze afwijkende afspraak pas in na het verstrijken van de aldus aangepaste hersteltermijn. Met het instemmen met deze optie geeft ACM aan dat Liander met de aangepaste hersteltermijn van 48 uur- en met het hanteren van de werkwijze die uitvoerig is toegelicht tijdens de zitting van 18 oktober 2018 en onderdeel uitmaakt van de pleitnota zijdens Liander voor deze zitting - in overeenstemming met artikel 6.2.3 Netcode al hetgeen redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt in het werk stelt om een eventuele onderbreking van de transportdienst die zijn oorzaak vindt in de Transformatie in de ontheffingssituatie zo snel mogelijk te verhelpen. Daarbij zal Liander zich uiteraard tot het uiterste inspannen om een eventuele onderbreking waar mogelijk nog sneller te verhelpen. 

13. De ACM heeft het voornoemde bericht van Liander op 5 november 2018 gereageerd: 
Congestiemanagement in de zin van paragraaf 5.1.2 van de Netcode 
De ACM heeft Liander in het bestreden besluit uitsluitend voorde transformatorstap van de 150/20kV transformatoren en toebehoren (hierna: de Transformatie) ontheffing verleend van artikel 4.1.4.6 van de Netcode (hierna: de Netcode), betreffende de verplichting tot handhaving van de enkelvoudige storingsreserve in het netontwerp van Onderstation Haarlemmermeer. 
De ACM en Liander zijn het erover eens dat in die situatie maatregelen in de bedrijfsvoering moeten worden getroffen met het oog op het geval dat zich een onderbreking voordoet in de Transformatie. Liander heeft voorgesteld dat zij met de vier betrokken datacenters contractueel overeenkomt dat zij zichzelf afregelen en hun transportvraag reduceren naar nul (met uitsluiting van iedere andere waarde) in het geval zich een onderbreking voordoet in de Transformatie. De datacenters voorzien vervolgens tijdelijk (totdat de onderbreking in de Transformatie is verholpen) in hun transportvraag doormiddel van hun eigen noodstroomvoorzieningen waarover zij beschikken achter het overdrachtspunt. Met de capaciteit die vrij komt door het zichzelf afregelen van de datacenters, kan Liander voorzien in de transportvraag van de overige afnemers op Onderstation Haarlemmermeer. 
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In het bestreden besluit, zoals toegelicht in het verweerschrift, heeft de ACM uiteengezet dat Liander met het treffen van deze maatregelen voldoet aan de ter zake geldende, ingevolge of krachtens de Elektriciteitswet 1998, op haar rustende verplichtingen, voor zover haar van die verplichtingen bij het bestreden besluit al geen ontheffing is verleend. 
Daarmee zijn ACM en Liander het eens over de materiële invulling van de in dit concrete geval op Liander rustende wettelijke verplichtingen. 
Compensatievergoeding in de zin van paragraaf 6.3 van de Netcode 
De ACM begrijpt uit uw brief dat Liander in dit specifieke geval met de vier datacenters op grond van artikel 6.2.7 van de Netcode wil overeenkomen dat wordt afgeweken van de in artikel 6.2.3 van de Netcode opgenomen hersteltijd. 
Hierover merkt de ACM op dat indien Liander gebruik maakt van de bepalingen van de Netcode, het niet nodig is dat Liander ontheffing vraagt van de Netcode. 
Gelet op het vorenstaande heeft Liander naar de mening van de ACM geen rechtens te honoreren belang meer bij een beoordeling van haar beroep. De ACM geeft Liander dan ook in overweging het beroep in te trekken. 

14. De reactie van de ACM d.d. 5 november 2018 was voor Liander aanleiding om op 21 december als volgt te reageren om tot een definitieve vaststelling van de inhoud en betekenis van het besluit Ontheffing Haarlemmermeer te kunnen komen: 

1. In aanvulling op de brief van 25 oktober 2018 namens Liander N. 14 (Liander) en 
de reactie uwerzijds namens ACM van 5 november 2018 in hogergenoemde zaak, 
bericht ik u hierdoor dat Liander contact heeft kunnen leggen met alle betrokken 
afnemers op het Onderstation Haarlemmermeer. 
2. Met deze afnemers (allen datacenters) heeft Liander kunnen afspreken dat zij 
zichzelf afregelen en hun transportvraag reduceren naar nul (met uitsluiting van 
iedere andere waarde) in het geval zich een storing voordoet in de Transformatie. De 
datacenters voorzien vervolgens in hun stroomvoorziening doormiddel van hun 
eigen noodstroomvoorzieningen waarover zij beschikken achter het overdrachtspunt. 
Liander merkt volledigheidshalve op dat in de brief van 25 oktober 2018- en in de 
herhaling door ACM van het voorstel van Liander in de brief van 5 november 2018 - 
wordt gesproken van het door de datacenters middels hun noodstroomvoorziening 
voorzien in hun ‘‘transportvraag”. Dit betreft een verschrijving, aangezien de 
transportvraag van de datacenters nu juist wordt gereduceerd naar nul. Bedoeld was 
“stroomvoorziening”. 
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3. Daarnaast heeft Liandermet de datacenters een afwijkende afspraak in de zin van 
artikel 6.2.7 van de Netcode kunnen maken. Met de datacenters is overeen 
gekomen dat wordt af geweken van de in artikel 6.2.3 Netcode opgenomen hersteltijd 
bij storingen en dat het recht op compensatie in de zin van artikel 6.3.1. NCE niet 
eerder aanvangt dan 48 uur na het optreden van een transportonderbreking ten 
gevolge van een storing in de Transformatie. 

15. De ACM heeft dit bericht tenslotte afrondend beantwoord met een brief op 15 januari 2019. Daarin is opgenomen: 
De Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) bevestigt hierbij de ontvangst van uw brief van 21 december 2018. In deze brief geeft u een beknopte weergave van de uitkomsten van het recente overleg tussen LianderN. V. (hierna: Liander) en alle betrokken afnemers (datacenters) op het Onderstation Haademmermeer. 
Naar aanleiding van hetgeen u stelt in randnummer 3 van uw brief, verduidelijkt de ACM het volgende. Liander geeft aan in deze zaak met de betrokken afnemers een afwijkende afspraak, als bedoeld in artikel 6.2.7 (sinds 22 december 2018 hernummerd als: artikel 8.5) van de Netcode elektriciteit (hierna: de Netcode), te hebben gemaakt over de hersteltijd genoemd in artikel 6.2.3 van de Netcode (sinds 22 december 2018: artikel 8.2). Deze afspraak houdt in dat herstel van een onderbreking in de transportdienst ten gevolge van een storing in de Transformatie, plaats vindt binnen 48 uur. In de systematiek van de Netcode heeft deze afwijkende afspraak de betekenis dat deze in de plaats treedt van de hersteltijd zoals die volgt uit artikel 6.2.3 van de Netcode. Het gevolg daarvan is vervolgens dat het recht op compensatie in de zin van art 6.3.1 (sinds 22 december 2018: artikel 8.8) van de Netcode pas van toepassing is bij transportonderbrekingen langer dan de overeengekomen afwijkende hersteltijd (in deze zaak bij transportonderbrekingen van 48 uur of langer). 
Voor het overige is er volgens ACM geen sprake van verschillen tussen uw brief van 21 december 2018 en de brief van de ACM van 5 november 2018.die nadere toelichting benodigen. De ACM kan zich daarom ook vinden in uw voorstel dat u aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven mededeelt dat er geen sprake meer is van een materieel geschil tussen Liander en ACM in deze zaak en u in verband daarmee overgaat tot het intrekken van het beroep. 
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Verzoek aanpassing verwijzing naar besluit Ontheffing Haarlemmermeer 
16. Uit randnummer 37 van het Ontwerpbesluit maakt Liander op dat er sprake is van een onvolledige weergave van de feiten in het voorliggende Ontwerpbesluit althans een door Liander niet goed te begrijpen vergelijking c.q. verwijzing. Liander verzoekt de ACM de thans ontstane onduidelijkheid ten gevolge van de verwijzing naar het besluit Onderstation Haarlemmermeer in de motivering en de weergave van de ontheffingsvoorwaarden voor TenneT weg te nemen, althans toe te lichten op welke wijze de omstandigheden in het verzoek van TenneT de verwijzing naar het besluit Ontheffing Haarlemmermeer voor deze ontheffingsvoorwaarden rechtvaardigen. 
17. Ten gevolge van de door ACM geduide - op het oog onvolledige althans onbegrijpelijke -verwijzing en vergelijking met de aan Liander verleende Ontheffing Haarlemmermeer is Liander tot belanghebbende bij het voorliggende Ontwerpbesluit en een besluit Ontheffing TenneT NNL gemaakt, althans hiermee wordt gesuggereerd dat de omstandigheden vergelijkbaar zijn. 
18. Liander verzoekt u deze zienswijze op het Ontwerpbesluit te verwerken c.q. te betrekken in het door u te nemen besluit Ontheffing TenneT NNL. 

Hoogachtend, Liander N V. 

Sander Oosterloo 
Directeur Corporate & Social Affairs a.i. 
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