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1. De ACM heeft het ontwerpbesluit op grond van artikel 37a van de Elektriciteitswet 1998 (E-wet) 
betreffende de ontheffingsaanvraag van TenneT TSO B V. ("TenneT") voor de codebepalingen 
enkelvoudige storingsreserve gepubliceerd in de Staatscourant op 9 april 2020 ("het 
Ontwerpbesluit"). 

2. De aanvraag van TenneT voor de ontheffing van de Netcode elektriciteit (Netcode) ziet op acht 
stations in Noord Nederland. De ACM geeft TenneT een ontheffing van de enkelvoudige 
storingsreserve in het netontwerp maar verbindt hieraan als voorwaarde dat TenneT 
congestiemanagement toepast om op die wijze te kunnen blijven voldoen aan de enkelvoudige 
storingsreserve in de bedrijfsvoering. 

3. In onderhavige zienswijze reageert TenneT op het Ontwerpbesluit. 
De Aanvraag 

4. TenneT heeft op 10 oktober 2019 haar aanvraag ingediend voor ontheffing van de enkelvoudige 
storingsreserve in het netontwerp en in de bedrijfsvoering voor een aantal stations. De aanvraag ziet 
op acht stations in het noorden van Nederland Voor een nadere beschrijving van de reikwijdte van 
de aanvraag verwijzen we naar het document van 10 oktober 2019 zoals tevens gepubliceerd door 
de ACM bij publicatie van het Ontwerpbesluit. 

5. Met de aanvraag heeft TenneT willen voorzien in het ter beschikking stellen van extra 
transportcapaciteit ten behoeve van nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor (duurzame) 
elektriciteitsproducenten. De aanvraag moet worden gezien in de context van de AMvB 
uitvalsituaties die het ministerie EZK heeft geconsulteerd in januari van dit jaar. 
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6. Indien de aanvraag voor ontheffing volledig zou worden toegekend, is het mogelijk om in het 
noorden van Nederland 250 MW capaciteit extra ter beschikking te stellen aan (duurzame) 
producenten. Op dit moment is alleen voorzien in aanvragen op het net van Enexis. 

7. De door TenneT voorziene werkwijze is dat zowel bij een storing en het daarop volgende, 
correctieve, niet geplande onderhoud, als bij gepland onderhoud, productievermogen voor zover 
noodzakelijk zal worden afgeschakeld. 

Het Ontwerpbesluit 
8. De ACM kent ontheffing toe voor de enkelvoudige storingsreserve in het netontwerp. 
9. De ACM geeft geen ontheffing voor de enkelvoudige storingsreserve in de bedrijfsvoering. 
10. De ACM kent de ontheffing van de enkelvoudige storingsreserve in het netontwerp toe onder de 

voorwaarde dat TenneT voor de netdelen waarvoor de ontheffing geldt biedingen heeft zoals 
bedoeld in artikel 9.11, derde en vierde lid, van de Netcode. De ACM staat toe dat dergelijke 
biedingen bestaan uit eenmalige afspraken met Enexis (en de afnemers van Enexis). De ACM 
concretiseert dat het biedingen betreft van alle afnemers die kunnen bijdragen aan het handhaven 
van de enkelvoudige storingsreserve. Verder stelt de ACM dat het nadrukkelijk niet alleen de nieuwe 
afnemers betreft. 

11. De ontheffing wordt in het Ontwerpbesluit toegekend voor een bepaalde duur. De ontheffing eindigt 
uiterlijk op 1 januari 2021 en eindigt eerder indien de Algemene Maatregel van Bestuur 
uitvalsituaties (AMvB) voor die uiterste termijn in werking treedt. 

Algemene duiding van het Ontwerpbesluit 
12. De ACM geeft TenneT geen ontheffing van de bepalingen ten aanzien van de enkelvoudige 

storingsreserve in de bedrijfsvoering. Hiermee wijkt het Ontwerpbesluit af van de door TenneT 
beoogde situatie die gelijk zou moeten zijn aan de eindsituatie waarin de AMvB uitvalsituaties in 
gaat voorzien. 

13. Die afwijking ziet op de in de AMvB voorziene bepaling dat bepaalde componenten van het net bij 
een storing maximaal twee weken niet beschikbaar hoeven te zijn voor producenten op dat netdeel. 
Doordat de ACM in het Ontwerpbesluit een andere invulling geeft dan door TenneT gevraagd en 
dan in de AMvB voorzien, ontstaat er een onnodig complexe situatie voor een betrekkelijk korte 
duur. Dat is teleurstellend. Dit leidt bij TenneT tot onzekerheid of het beoogde einddoel nog behaald 
kan worden. 
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Nadere duiding van het Ontwerpbesluit 
14 Voor TenneT kan het beoogde einddoel uitsluitend bereikt worden als ook ontheffing wordt verleend 

van artikel 9.13 van de Netcode, zodat in de bedrijfsvoering de enkelvoudige storingsreserve niet 
hoeft te worden gehandhaafd voor producenten. Alleen dan is immers een situatie bereikt die gelijk 
is aan de AMvB uitvalsituaties. 

15. Voor zover de ACM zou willen vasthouden aan de huidige opzet waarin alleen van de ontwerpeisen 
een ontheffing wordt verleend, is de ontheffing alleen bruikbaar mits op de volgende wijze 
toepassing hieraan kan worden gegeven: (i) TenneT kan uitgaan van een correctieve toepassing 
van bedrijfsvoeringsafspraken, (ii) TenneT kan uitgaan van de door haar voorgestelde objectieve 
afbakening van de te betrekken afnemers, en (iii) TenneT kan op de hierna beschreven wijze 
invulling geven aan de afspraken met de te betrekken afnemers. Deze afspraken kwalificeren in de 
optiek van TenneT niet als congestiemanagement, zoals reeds is onderzocht door TenneT en 
Enexis voor het betreffende netdeel. Als vierde en laatste punt verzoekt TenneT om een langere 
termijn dan is voorzien in het Ontwerpbesluit. 

Handhaving bedrijfsvoeringseisen: preventief of correctief 
16. Vasthouden aan de eisen ten aanzien van de enkelvoudige storingsreserve in de bedrijfsvoering 

leidt tot de vraag of preventief moet worden opgetreden bij een dreigende overschrijding van de 
beschikbare capaciteit met handhaving van enkelvoudige storingsreserve, of dat bedoeld is dat 
correctief mag worden opgetreden, zodat de enkelvoudige storingsreserve alleen wordt hersteld als 
zich een storing voordoet. Indien uit moet worden gegaan van preventief, is er geen sprake van een 
uitbreiding van de beschikbare transportcapaciteit. Bovendien leidt dit tot dagelijkse (onnodige) 
kosten voor afschakeling, en leidt dit tot een zeer beperkte toename van invoeding van duurzame 
elektriciteitsproductie. 

17. Gezien het feit dat de ACM er in haar persbericht ook vanuit gaat dat het verlenen van de ontheffing 
extra transportcapaciteit ter beschikking komt van producenten, gaat TenneT uit van de correctieve 
uitleg.1 

De te betrekken afnemers 
18. In de aanvraag heeft TenneT het uitgangspunt genomen dat de afschakeling alleen nieuwe 

aangeslotenen kon betreffen. Dit omdat met name zij de vruchten plukken van de benutting van de 
reservecapaciteit, en omdat zij expliciet kunnen instemmen met het gegeven dat zij bij uitval als 
eerste worden afgeschakeld. Uitgangspunt voor TenneT is hierbij dat voor hen geen vergoeding is 
voorzien, anders dan de compensatievergoeding bij onvoorziene transportonderbrekingen met een 
compensatievrije hersteltijd van twee weken. De rechtvaardiging voor een eventuele ongelijkheid 
tussen een bestaande afnemer en een nieuwe afnemer bestaat er derhalve in dat deze klanten er 
expliciet mee instemmen en baat hebben bij een versnelde beschikbaarheid van transportcapaciteit. 

1 Er komt 500MW aan capaciteit vrij, ongeveer een verdubbeling van de beschikbare capaciteit bij N-1, dat is 250MW 
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19. Deze instemming van producenten is niet langer noodzakelijk bij inwerkingtreding van de AMvB. In 
dat geval worden immers bestaande en nieuwe producenten gelijk behandeld, omdat hieraan een 
wetswijziging ten grondslag ligt. Afspraken met producenten zijn in die gevallen niet meer nodig. 

20. De ACM kiest in het Ontwerpbesluit een andere benadering. De ACM meent dat de afschakeling 
slechts kan geschieden als met een klant een contract is gesloten bij wijze van toepassing van 
congestiemanagement. Voor TenneT is een afschakelcontract bij onvoorziene uitval strijdig met het 
karakter van congestiemanagement: congestiemanagement wordt immers toegepast als congestie 
wordt voorzien, en niet bij een onvoorziene transportonderbreking door overbelasting. In de periode 
waarin de onvoorziene onderbreking wordt verholpen, is TenneT niet congestie aan het managen, 
maar is zij de transportvoorziening aan het herstellen. 

21. Uitsluitend omwille van het beoogde einddoel en het gegeven dat het hier een tijdelijke voorziening 
betreft, is TenneT bereid tijdelijke afspraken te maken met afnemers die bereid zijn te worden 
afgeschakeld bij een onvoorziene onderbreking, en die aldus in de visie van de ACM kunnen 
bijdragen aan de handhaving van de enkelvoudige storingsreserve. 

22. Uit de analyse van Enexis blijkt dat de afnemers die hiervoor kwalificeren afnemers zijn die op 
afstand kunnen worden afgeschakeld en afnemers die continu observeerbaar zijn. Het betreft dan 
zuivere producenten met aan aansluiting groter dan 6 MVA. Dergelijke producenten zijn met eigen 
MS-kabels aangesloten op het HS/MS-station en daardoor via een koppeling met het HS-net snel af 
te schakelen via beveiligingsrelais. Alleen op deze wijze kunnen de netbeheerders de veiligheid van 
het net en de leveringszekerheid voor afnemers garanderen. 

23. Indien afschakeling moet worden gecontracteerd met klanten dieper in het net, dan kan niet meer 
worden voorzien in de noodzakelijke snelle reactietijd De betrokken netbeheerders hebben hierdoor 
niet langer de controle die beoogd was door middel van de automatische afschakeling en continue 
observeerbaarheid. 

24. Bij de beperking van de kring van afnemers die kunnen bijdragen aan handhaving van de 
enkelvoudige storingsreserve wordt een gerechtvaardigd, objectief onderscheid gemaakt. 

Afspraken met de te betrekken afnemers 
25. De ACM schrijft voor dat gecontracteerd moet worden met vergoeding conform de methode van 

congestiemanagement. Congestiemanagement is echter, zoals eerder gezegd, niet toepasbaar bij 
onvoorziene onderbrekingen; het is een instrument om van tevoren de benutting terug te regelen. 
Het is daarmee de vraag op welke wijze congestiemanagement kan worden toegepast, te meer als 
al door de RNB is geconcludeerd dat congestiemanagement niet kan worden toegepast in het 
betreffende netdeel. 
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26. In de eerdere ontheffingen hebben zowel Liander (Haarlemmermeer2) als TenneT (Middenmeer3) 
zich verzet tegen de uitleg van de ACM dat de met afnemers te maken afspraken ten aanzien van 
het afregelen tot 0 MW bij een transportonderbreking zouden kwalificeren als 
congestiemanagement. Bij Haarlemmermeer (Liander) heeft dit geleid tot een buitengerechtelijke 
afdoening na een procedure bij het CBb. Bij Middenmeer heeft dit geleid tot een pragmatische 
aanpak, mede gezien de tijdsdruk. 

27. Als de ACM in het definitieve besluit al zou vasthouden aan het niet verlenen van een ontheffing van 
artikel 9.13 Netcode, voorziet TenneT een vorm van afspraken met aangeslotenen vergelijkbaar met 
de eerder door de ACM gegeven ontheffingen Haarlemmermeer en Middenmeer. In die gevallen 
was echter sprake van een op natuurlijke wijze afgebakende groep afnemers die bereid waren om 
zonder vergoeding af te schakelen bij een onvoorziene transportonderbreking. Dit was ook niet meer 
dan logisch: deze groep afnemers had direct baat bij de verleende ontheffingen. TenneT zoekt 
aansluiting bij die bereidheid en is dan ook van mening dat bij de redelijke vergoeding die wordt 
overeengekomen rekening wordt gehouden met de maximale hersteltijd van twee weken, zoals ook 
voorzien in de AMvB uitvalsituaties. 

28. De voorgestelde vorm van afspraken met de betrokken afnemers, waarmee TenneT aan de ter zake 
geldende, ingevolge of krachtens de E-wet, op haar rustende verplichtingen beoogd te voldoen, 
houden in dat TenneT afspraken maakt met de betrokken afnemers die op hoofdlijnen neerkomen 
op het volgende: 

a. er wordt in lijn met artikel 8.5 Netcode een compensatievrije hersteltijd overeengekomen als 
bedoeld in de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit en de Netcode 
van maximaal 2 weken. Binnen deze maximale termijn van 2 weken wordt niet voorzien in 
enige vergoeding; 

b. na afloop van deze hersteltijd van maximaal 2 weken, gaat TenneT uit van een vergoeding 
in lijn met de compensatievergoeding die is neergelegd in de Netcode. 

Termijn 
29. In haar aanvraag van 10 oktober 2019 heeft TenneT verzocht om een ontheffing voor de periode tot 

uiterlijk eind 2020, dan wel zoveel eerder als de AMvB uitvalsituaties in werking treedt Op het 
moment van deze zienswijze zijn reeds zeven maanden gepasseerd, waarin duidelijk is geworden 
dat rekening moet worden gehouden met een latere inwerkingtreding van de AMvB uitvalsituaties, 
en waarbij rekening moet worden gehouden met deze periode tot het definitieve besluit en eventuele 
beroepen daartegen 

30. Daaraan toegevoegd gold voor de verleende ontheffingen inzake Middenmeer en Haarlemmermeer 
dat de uiterste datum gekoppeld was aan de tijd die benodigd zou zijn voor het technisch gereed 

2 Besluit van 2 november 2017, met kenmerk ACM/DE/2017/XX, gepubliceerd in de Staatscourant op 15 november 2017 (Stcrt. 2017, nr. 65967). J Besluit van 6 juni 2019, met kenmerk ACM/UIT/510172. 
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maken voor een N-1 ontwerp én bedrijfsvoering. Gelijk aan die systematiek verzoekt TenneT de 
ACM om in het definitieve besluit een langere termijn toe te kennen, zodat de ontheffing wordt 
verleend tot eind 2025, dan wel zoveel korter als de AMvB vóór die tijd in werking treedt. 

Conclusie 
31. Een ontheffing is voor TenneT slechts uitvoerbaar indien uit wordt gegaan van een correctieve 

toepassing van de bedrijfsvoeringsafspraken én TenneT een afbakening van de afnemers kan 
toepassen op basis van hun minimale productievermogen van 6 MVA, omdat alleen enkel die 
producenten kunnen bijdragen aan de handhaving van de enkelvoudige storingsreserve. Onder 
deze interpretatie vervolgt TenneT de voorbereidingen om uitvoering te kunnen gaan geven aan de 
ontheffing. Dan nog is het behalen van het beoogde einddoel afhankelijk van de bereidwilligheid van 
betrokken afnemers om tot redelijke afspraken ten aanzien van de afschakeling en vergoeding te 
komen. 

32. Indien de ACM voornemens is in het definitieve ontheffingsbesluit af te wijken van de door TenneT 
geschetste uitvoeringswijze, dan verzoekt TenneT de ACM in overleg te treden zodat TenneT kan 
overwegen de aanvraag in te trekken. Een definitief ontheffingsbesluit dat zodanig beperkend is 
waardoor het voor TenneT niet uitvoerbaar is dan wel niet het beoogde einddoel realiseerbaar 
maakt, zal noodzakelijkerwijs door TenneT naast zich neer moeten worden gelegd. Dit is echter een 
ultimum remedium en komt niet ten goede aan de rechtszekerheid voor afnemers en betrokken 
netbeheerders. Hierbij valt te denken aan afnemers die worden aangesloten in de veronderstelling 
transportcapaciteit toegewezen te krijgen onder N-0 condities, maar die uiteindelijk geen baat 
kunnen hebben van hun investeringen in de productie-installatie en aansluiting. 

TenneT houdt zich graag beschikbaar voor overleg met de ACM over deze zienswijze. 

Hoogachtend, 
TenneT TSO B.V. TenneT TSO B.V. 




