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Geachte heer, mevrouw, 
U bent voornemens om een besluit te nemen op de aanvraag in de zin van artikel 37a van de Elektriciteitswet 1998 van TenneT TSO B.V. (hierna TenneT) tot ontheffing van de Netcode Elektriciteit. Het ontwerpbesluit heeft het kenmerk ACM/UIT/529727 en zaaknummer ACM/19/036613. Met een verlening van de ontheffing geeft de ACM TenneT een ontheffing van de verplichting van de storingsreserve, in het belang van de energietransitie. 
ProRail is als houder van de concessie als bedoeld in artikel 16 van de Spoorwegwet o.a. verantwoordelijk voor de veilige berijdbaarheid en beschikbaarheid van de hoofdspoorweginfrastructuur in Nederland. ProRail onderstreept het belang van duurzame opwek, maar als spoorwegbeheerder is ProRail genoodzaakt om haar zienswijze te geven op uw voornemen om TenneT de hierboven genoemde ontheffing te verlenen. 
Zienswijze: 
Met de voorgenomen ontheffing wordt het TenneT mogelijk gemaakt om meer vermogen te transporteren. ProRail kan niet akkoord gaan met een ontheffingverlening eerst nadat is onderzocht of de door TenneT gewenste verhoging leidt tot risico's voor de omgeving en in het bijzonder voor het spoorwegbeheer en het treinverkeer. Het is ProRail uit het ontwerpbesluit niet gebleken of de invloed van verhoogd transport van vermogen op de omgeving is meegewogen in het besluit. Voorkomen moet worden dat de gevolgen van deze ontheffing leiden tot risico's voor het treinverkeer, werkenden en reizigers. 
De hoofdspoorweginfrastructuur staat onder invloed van de Elektromagnetische velden van de hoogspanningsverbindingen (verder aangeduid met EMC, zijn de Elektra Magnetische Compatibiliteit). Deze invloed is afhankelijk van de mate waarin het spoor en de hoogspanningsverbindingen parallel lopen. Daarnaast is de onderlinge afstand van belang. Bijgaand kaartje toont in rood waar deze combi zodanig is dat invloed aanwezig is. 
Onder deze beïnvloeding kunnen op het spoor risico’s ontstaan als aanraakgevaar (te hoge spanning tussen spoorstaven en/of kabels en aarde) en spoorwegveiligheid vanwege de aantasting van de betrouwbaarheid en veiligheid van de aan de spoorstaven verbonden systemen (o.a. treindetectie). 
Om te beoordelen of een veilig spoorgebruik mogelijk is, hanteert ProRail een normering voor haar systemen, opgenomen in de ProRail Richtlijn 00398 “Beleid elektromagnetische beïnvloedingen van hoogspanningsverbindingen op de hoofdspoorweginfrastructuur”. De afspraak met de 
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netbeheerders is dat wijzigingen in het hoogspanningsnet eerst worden doorgerekend conform deze richtlijn RIN 00398. Afhankelijk van het niveau van beïnvloeding dienen vóór de vermogensverhoging in het hoogspanningsnet mitigerende maatregelen in de spoorse infrastructuur te worden aangebracht. De realisatietermijn hiervoor bedraagt in de regel meer dan twee jaar. 
Bedacht moet worden dat de Elektromagnetische beïnvloeding een resultante is van de aanwezige hoogspanningsverbindingen in een gebeid. Een relatief kleine verandering in een aantal hoogspanningsverbindingen kan cumulatief maken dat de normering voor de spoorse infrastructuur kan worden overschreden. Onder invloed van de energietransitie wordt in Nederland veel gewerkt aan uitbreidingen aan het net en ontstaan er op veel plaatsen wind- en zonneparken. Dit maakt het noodzakelijk dat op een aantal locaties ProRail mitigerende maatregelen moet nemen om de veiligheid van het spoorverkeer te kunnen blijven garanderen. 
NB: er treden nu al excessen op. Zo moet op de spoorweg Rilland het spoor worden voorzien van andere detectietechnieken, omdat de bestaande techniek niet meer veilig kan functioneren als windpark Borsele wordt aangesloten. 

Conclusie: 
In de belangenafweging om tot een definitief besluit te komen dienen de risico’s voor de hoofdspoorweginfrastructuur en het beheer daarvan, in kaart te worden gebracht. Hiervoor dient, conform de afspraak met de netbeheerders, een analyse te worden gemaakt met behulp van de Richtlijn 00398. Met deze analyse, uit te voeren door een ter zake deskundig bureau, dient te worden aangetoond dat verhoging van het transport van vermogen, zoals mogelijk gemaakt door de ontheffing, geen ontoelaatbare beïnvloeding op de hoofdspoorweginfrastructuur teweeg brengt. De betreffende analyse dient ter beoordeling worden voorgelegd aan ProRail. Eerst nadat ProRail de analyse en daaruit voortvloeiende maatregelen heeft goedgekeurd, kan ProRail een eventueel beroepschriftprocedure bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, achterwege laten. 
Tot slot kan worden opgemerkt dat het ingevolge de artikelen 3 en 22 van de Spoorwegwet onder andere verboden is om gevaar te veroorzaken voor (het gebruik van de) de hoofspoorweginfrastructuur en/of deze te verstoren. Op grond van voornoemd artikel 22 dient TenneT een ontheffing aan te vragen bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaatswerken (p/a ProRail B.V.) 
Hoogachtend, ProRail BV 
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Visualisatie: AM Informatie Geo-Schema 
Datum 5 februan 2019 ProJïail 

Hoogspanningslijnen in Nederland 
TenneT verbindingen die zich binnen 700 m van het spoor bevinden 

Spanning kV 
25 

  50 
  110 
  150 
 220 
  380 




