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Samenvatting 

1. TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) kampt met een gebrek aan beschikbare transportcapaciteit in 
een gedeelte van haar net in Noord-Nederland. Dit komt door de sterke groei in initiatieven voor 
duurzame opwek. TenneT moet tegelijkertijd een gedeelte van het stroomnet in Noord-Nederland 
reserveren voor het opvangen van storingen. Dit is de zogenaamde storingsreserve.  

2. TenneT vraagt aan de Autoriteit Consument & Markt (hierna: de ACM) of zij via een ontheffing van 
de Netcode elektriciteit de storingsreserve mag opgeven en dat gedeelte van het net mag 
gebruiken voor het transport van deze duurzame stroom. De ACM geeft TenneT de ontheffing van 
de verplichting van de storingsreserve, in het belang van de energietransitie. Deze ontheffing valt 
binnen de grenzen van de Elektriciteitswet. 

3. TenneT vraagt ook een ontheffing zodat zij voor deze gebieden geen congestiemanagement hoeft 
toe te passen. Congestiemanagement houdt in dit geval in dat TenneT afspraken maakt met 
afnemers die worden afgeschakeld bij een storing. De afspraken betreffen vergoedingen die 
TenneT moet betalen aan de afgeschakelde afnemers voor de tijdelijke afschakeling. De ACM kan 
hier geen ontheffing voor geven. De afspraken die TenneT moet maken, volgen uit de 
Elektriciteitswet en beschermen de afnemers onder andere tegen discriminerend handelen van 
TenneT en geven een vergoeding voor de tijdelijke afschakeling. Het geven van deze ontheffing 
zou buiten de grenzen van de Elektriciteitswet vallen. 

4. Met dit besluit komt naar verwachting ongeveer 500 MW extra transportcapaciteit beschikbaar in 
Noord-Nederland voor duurzame opwek in het belang van de energietransitie. 
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1 Inleiding  

5. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) uitvoering aan artikel 37a 
van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: de E-wet) en de Beleidsregel procedure voor ontheffingen 
ex artikel 37a Elektriciteitswet.  

6. De ACM geeft met dit besluit haar oordeel op de aanvraag van TenneT TSO B.V. (hierna: 
TenneT) van 14 oktober 2019 voor een ontheffing van de tariefstructuren en voorwaarden op 
grond van artikel 37a van E-wet.  

7. TenneT verzoekt om een ontheffing van artikel 9.12, tweede lid, van de Netcode elektriciteit 
(hierna: Netcode). Tevens verzoekt TenneT om een ontheffing van artikel 9.13, eerste lid, onder a, 
van de Netcode. TenneT verzoekt deze ontheffing tot het moment waarop een wijziging van de 
Netcode de noodzaak voor een ontheffing wegneemt.  

8. In dit besluit gaat de ACM in op de procedure (hoofdstuk 2), het wettelijk kader (hoofdstuk 3), de 
relevante feiten en omstandigheden (hoofdstuk 4), de beoordeling (hoofdstuk 5). Met het dictum 
(hoofdstuk 6) wordt afgesloten.  



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/036613 / Documentnr. ACM/UIT/534445 
 

 

 

5/18 
 

2 Procedure van totstandkoming van dit besluit 

9. Op 14 oktober 2019 heeft TenneT op grond van artikel 37a van de E-wet een ontheffingsaanvraag 
ingediend. Bij deze aanvraag heeft TenneT de zienswijze van Enexis Netbeheer B.V. (hierna: 
Enexis) gevoegd. 

10. De ACM heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de totstandkoming van dit besluit. 
Als onderdeel van deze procedure heeft de ACM hiervan mededeling gedaan in de Staatscourant 
en het ontwerpbesluit ter inzage gelegd op de website van de ACM. Daarnaast heeft de ACM het 
ontwerpbesluit aan TenneT toegezonden. 

11. Er zijn 8 zienswijzen binnengekomen.  
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3 Wettelijk kader 

12. In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor 
dit besluit.  

13. Artikel 31 van de E-wet luidt, voor zover van belang:  

1 Met inachtneming van de in artikel 26b bedoelde regels en de in artikel 6 van verordening 
714/2009 bedoelde netcodes zenden de gezamenlijke netbeheerders aan de Autoriteit 
Consument en Markt een voorstel voor de door hen jegens afnemers te hanteren 
voorwaarden met betrekking tot: 
a. de wijze waarop netbeheerders en afnemers alsmede netbeheerders zich jegens 

elkaar gedragen ten aanzien van het in werking hebben van de netten, het voorzien 
van een aansluiting op het net en het uitvoeren van transport van elektriciteit over het 
net,  

f. de kwaliteitscriteria waaraan netbeheerders moeten voldoen met betrekking tot hun 
dienstverlening, welke in ieder geval betrekking hebben op te hanteren technische 
specificaties, het verhelpen van storingen in het transport van elektriciteit, de 
betalingsvoorwaarden, de klantenservice en het voorzien in compensatie bij ernstige 
storingen, 

g. de wijze waarop de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uitvoering geeft 
aan zijn taak de leveringszekerheid te waarborgen en de wijze waarop 
productiereservecapaciteit wordt aangehouden en ingezet,  

(…)  
12 In de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, f en g, wordt vastgelegd dat netten 

met een spanningsniveau van 110 kV of hoger met uitzondering van het net op zee zodanig 
zijn ontworpen en in werking zijn dat het transport van elektriciteit, ook indien zich een 
enkelvoudige storing voordoet, verzekerd is. Het transport van elektriciteit moet ook verzekerd 
zijn, als zich een enkelvoudige storing voordoet ten tijde van onderhoud. 

  
14. Artikel 36 van de E-wet luidt, voor zover relevant voor de behandeling van de onderhavige 

aanvraag:  

1 De Autoriteit Consument en Markt stelt de tariefstructuren en voorwaarden vast met 
inachtneming van:  

(…)  
b. het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieu hygiënisch verantwoord 

functioneren van de elektriciteitsvoorziening,  
c. het belang van de bevordering van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de 

elektriciteitsmarkt,  
d. het belang van de bevordering van het doelmatig handelen van afnemers  
e. het belang van een goede kwaliteit van de dienstverlening van netbeheerders,  
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f. het belang van een objectieve, transparante en niet discriminatoire handhaving van de 
energiebalans op een wijze die de kosten weerspiegelt,  

g. de in artikel 26b bedoelde regels,  
h. verordening 714/2009 en de richtlijn en (…)  

 
15. Artikel 37a van de E-wet luidt:  

1 De Autoriteit Consument en Markt kan op aanvraag bij beschikking een ontheffing verlenen 
van de tariefstructuren en de voorwaarden. Bij haar beslissing neemt de Autoriteit Consument 
en Markt de belangen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, onderdelen b tot en met f en de 
regels, bedoeld in artikel 36, eerste lid, onderdelen g en h, in acht.  

2 De Autoriteit Consument en Markt stelt beleidsregels op met betrekking tot de procedure voor 
aanvraag van een ontheffing. De beleidsregels worden bekendgemaakt in de Staatscourant. 

3 De Autoriteit Consument en Markt kan voorschriften en beperkingen verbinden aan de 
ontheffing. De Autoriteit Consument en Markt kan de voorschriften en de opgelegde 
beperkingen wijzigen.  

4 De Autoriteit Consument en Markt trekt de ontheffing in op daartoe strekkend schriftelijk 
verzoek van de houder van de ontheffing.  

5 De Autoriteit Consument en Markt kan een ontheffing intrekken, indien:  
a. de houder van de ontheffing de aan de ontheffing verbonden voorschriften of 

opgelegde beperkingen niet nakomt;  
b. de houder van de ontheffing bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft 

verstrekt en de verstrekking van juiste en volledige gegevens tot een andere 
beschikking op de aanvraag zou hebben geleid;  

c. de Autoriteit Consument en Markt, gelet op de belangen bedoeld in artikel 36, eerste 
lid, onderdelen b tot en met f en de regels, bedoeld in artikel 36, eerste lid, 
onderdelen g en h, van oordeel is dat intrekking van de ontheffing noodzakelijk is.  

6 Van een op grond van dit artikel genomen beschikking wordt mededeling gedaan in de 
Staatscourant. 

 
16. De relevante bepalingen van de Netcode luiden: 

§ 9.3. Voorwaarden met betrekking tot de netontwerp- en bedrijfsvoeringscriteria 
 

Artikel 9.12  
(…) 
2 Het netontwerp van hoogspanningsnetten met een spanningsniveau van 110 kV en 150 kV, 

inclusief de hiermee verbonden transformatoren naar netten met een spanningsniveau lager 
dan 110 kV, wordt getoetst aan de hand van de volgende criteria: 
a. Bij een volledig in bedrijf zijnd net worden de door de aangeslotenen gewenste 

invoedingen dan wel afnamen gerealiseerd onder handhaving van de enkelvoudige 
storingsreserve. Bij een enkelvoudige storing is een onderbreking van maximaal 10 
minuten met een maximale belasting van 100 MW toegestaan; 
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b. Bij het voor onderhoud niet beschikbaar zijn van een willekeurig circuit, dan wel een 
willekeurige transformator dan wel een willekeurige elektriciteitsproductie-eenheid kunnen 
de door de aangeslotenen gewenste invoedingen dan wel afnamen worden gerealiseerd 
onder handhaving van de enkelvoudige storingsreserve. Hierbij hoeft alleen rekening te 
worden gehouden met de als gevolg van de invoedingen dan wel afnamen optredende 
belastingen tijdens de onderhoudsperiode. Afwijking hiervan is toelaatbaar indien de 
onderbrekingsduur beperkt blijft tot 6 uur en 100 MW. 

 
Artikel 9.13  
1 De netbeheerder hanteert voor de bedrijfsvoering van netten van 110 kV en 150 kV de 

volgende criteria: 
a. Bij een in bedrijf zijnd net worden de door de aangeslotenen gewenste invoedingen dan 

wel afnamen gerealiseerd onder handhaving van de enkelvoudige storingsreserve. 
(…)  
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4 Relevante feiten en omstandigheden  

17. De ACM stelt, mede op basis van de aanvraag van TenneT, de volgende feiten en 
omstandigheden vast.  

18. TenneT kampt met een gebrek aan beschikbare transportcapaciteit in diverse delen van het 
landelijke hoogspanningsnet, met name als gevolg van een groei in initiatieven voor duurzame 
opwek.  

19. TenneT verzoekt om een ontheffing van de genoemde bepalingen uit de Netcode voor acht 
bestaande stations en één nog te bouwen station in het 110 kV-net. Deze acht stations zijn de 
stations Stadskanaal, Musselkanaal Zandberg, Emmen Weerdinge, Bargermeer, Klazienaveen 
Zwet, Veenoord en Coevorden. Het nog te bouwen station is het station Stadskanaal/Vledderveen 
(hierna gezamenlijk: net Noord-Oost Nederland]. Al deze stations bevinden zich in de provincies 
Groningen en Drenthe.  

20. Enexis is de regionale netbeheerder in het gebied waar de stations zich bevinden waarvoor 
TenneT om een ontheffing verzoekt. Enexis is als regionale netbeheerder tevens afnemer van 
TenneT. 

21. Enexis heeft voor de genoemde stations aanvragen voor aansluitingen van productie-installaties 
ter grootte van meer dan 2400 MW.1 Hiervoor heeft zij transportcapaciteit bij TenneT nodig. 

22. TenneT heeft voor het betreffende gebied de uitbreiding van het hoogspanningsnet met twee 380 
kV-stations, drie 110 kV-stations en een verzwaring van bestaande 110 kV-verbindingen in 
voorbereiding. Deze uitbreiding zal in 2025 gereed zijn. Met deze uitbreiding kan in beginsel 1900 
MW in productiecapaciteit in lijn met de huidige wet- en regelgeving worden gefaciliteerd.  

                                                        
1 Volgens de aanvraag. Hoeveelheid aanvragen voor aansluitingen van productie-installaties is gemeten in augustus 

2019. 
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5 Beoordeling 

23. Artikel 37a van de E-wet geeft de ACM de bevoegdheid om een ontheffing van de codes te 
verlenen.  

24. Bij een besluit over de ontheffing van de codes moet de ACM op grond van artikel 37a van de E-
wet de belangen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, onder b tot en met f, van de E-wet en de 
regels als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder g en h, van de E-wet in acht nemen.  

25. Hieronder beoordeelt de ACM de aanvraag van TenneT.  

5.1 Enkelvoudige storingsreserve in het netontwerp (artikel 9.12 Netcode) 

26. Artikel 31, twaalfde lid, van de E-wet schrijft voor dat in de codes wordt opgenomen dat netten met 
een spanningsniveau van 110 kV en hoger zijn ontworpen en in bedrijf zijn met een enkelvoudige 
storingsreserve.  

27. De ACM constateert dat TenneT gelijk beschikt over 500 MVA extra transportcapaciteit in het 
betreffende net, indien de enkelvoudige storingsreserve in het netontwerp wordt losgelaten. 
Echter, dat is - zonder ontheffing van artikel 9.12 van de Netcode - niet toegestaan. TenneT 
verzoekt nu onder meer ontheffing van artikel 9.12 van de Netcode. 

28. Artikel 9.12 van de Netcode is een nadere uitwerking van artikel 31, twaalfde en dertiende lid, van 
de E-wet. Deze artikelen bevatten in algemene bewoordingen de veiligheidseisen waaraan het 
netontwerp van een net met een spanningsniveau van 110 kV tot 220 kV dient te voldoen. Het 
twaalfde lid van artikel 31 van de E-wet bepaalt dat netten met een spanningsniveau van 110 kV 
of hoger zodanig zijn ontworpen en in werking zijn dat het transport van elektriciteit, ook indien 
zich een enkelvoudige storing voordoet, verzekerd is. Uit de Memorie van Toelichting behorende 
bij dit artikellid blijkt dat de netbeheerder verplicht is leveringszekerheid te bieden ook in het geval 
van een enkelvoudige storing.2 Dit kan worden gerealiseerd door een samenstel van netontwerp, 
operationele voorbereiding en actuele bedrijfsvoering van de netbeheerder.  

29. Uit de aanvraag van TenneT is de ACM gebleken dat TenneT niet aan de vereisten voor het 
handhaven van de enkelvoudige storingsreserve in het netontwerp kan voldoen, wanneer alle 
verzoeken om transportcapaciteit worden toegewezen.  

30. De ACM concludeert op basis van het bovenstaande dat geen ontheffing kan worden verleend 
voor het handhaven van de enkelvoudige storingsreserve in zowel het ontwerp als de 
bedrijfsvoering.  

                                                        
2 Kamerstuk 31 904, nr. 3,  



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/036613 / Documentnr. ACM/UIT/534445 
 

 

 

11/18 
 

31. De ACM kan daarom enkel met een ontheffing van artikel 9.12 Netcode elektriciteit instemmen als 
aanvrager in de bedrijfsvoering maatregelen neemt. 

5.2 Enkelvoudige storingsreserve in de bedrijfsvoering (artikel 9.13 Netcode) 

32. Handhaving van de enkelvoudige storingsreserve in de bedrijfsvoering is verplicht ingevolge 
artikel 9.13, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Netcode. De ACM constateert dat TenneT 
ook een verzoek om ontheffing doet van deze bepaling.  

33. Zoals hierboven onder randnummer 26 is vastgesteld, kan de ACM niet tegelijkertijd voor artikel 
9.12 en voor artikel 9.13 van de Netcode een ontheffing verlenen. Aangezien TenneT naar het 
oordeel van de ACM heeft aangetoond de enkelvoudige storingsreserve voor het netontwerp niet 
te kunnen handhaven wanneer zij de gevraagde aansluitingen realiseert, dient zij wel de 
enkelvoudige storingsreserve in de bedrijfsvoering te handhaven.  

34. Naast de technische maatregelen in het netontwerp kan de netbeheerder tevens maatregelen in 
de bedrijfsvoering treffen, bijvoorbeeld door het afregelen van afnemers bij het optreden van een 
storing om zo het transport terug te brengen zodat aan deze strikte betrouwbaarheidseis wordt 
voldaan. Afspraken met afnemers hierover dienen vooraf gemaakt te worden. Dit is 
congestiemanagement. TenneT heeft in haar aanvraag niet aangegeven congestiemanagement 
toe te zullen passen.  

35. Het niet toepassen van congestiemanagement leidt tot discriminatie tussen enerzijds afnemers die 
al zijn aangesloten op één van de te ontheffen stations en anderzijds afnemers die nog moeten 
worden aangesloten op één van de te ontheffen stations. De afnemers die nog moeten worden 
aangesloten op één van de te ontheffen stations zullen in de door TenneT voorgestelde werkwijze 
zonder congestiemanagement in geval van afschakeling (wat door het niet toepassen van de 
enkelvoudige storingsreserve naar verwachting vaker zal gebeuren) niet betaald worden voor de 
uitval.  

36.  Het verlenen van de ontheffing voor ook de enkelvoudige storingsreserve in de bedrijfsvoering 
zou leiden tot op grond van de E-wet verboden discriminatie tussen afnemers (artikel 24, derde lid, 
van de E-wet). De ACM concludeert dat zij een dergelijke ontheffing niet kan verlenen. De ACM 
kan immers alleen een ontheffing verlenen van de codes, niet van de E-wet. De ACM concludeert 
dat als gevolg hiervan de door TenneT gewenste ontheffing niet voor beide Netcodebepalingen 
kan worden verleend. 

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 storingsreserve.3 In 
deze eerdere besluiten is enkel een ontheffing verleend voor het handhaven van de enkelvoudige 

                                                        
3 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). 
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storingsreserve in het netontwerp. De enkelvoudige storingsreserve in de bedrijfsvoering werd in 
beide gevallen door middel van congestiemanagement gehandhaafd en als gevolg daarvan werd 
dan ook enkel een ontheffing voor de bepalingen betreffende de enkelvoudige storingsreserve in 
het ontwerp verleend.4  

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 over een financiële vergoeding die TenneT 
aan afnemers betaalt op het moment van uitval. Duurzame producenten hebben aangegeven dat 
een dergelijke financiële vergoeding bijdraagt aan lagere maatschappelijke kosten doordat er dan 
een grotere investeringszekerheid is.  

5.3 Benodigde extra ontheffingen 

39. Zoals aangegeven dient TenneT met maatregelen in de bedrijfsvoering het gebrek aan 
enkelvoudige storingsreserve in het netontwerp te compenseren. Dit dient te gebeuren door 
middel van congestiemanagement zoals bedoeld in artikel 9.11 van de Netcode. Dit artikel gaat uit 
van een dagelijkse analyse van de congestie in het net naar aanleiding van de dagelijkse 
marktuitkomst. Op deze manier kunnen netbeheerders inspelen op de actuele situatie. 

40. De congestie in deze ontheffing is echter voorspelbaar bij iedere nieuwe aansluiting. Er is geen 
dagelijkse variatie. Een dagelijkse contractering van congestiemanagement is voor TenneT en 
afnemers dan onnodig veel werk. Een éénmalige bieding, of een bieding met een lage frequentie, 
is vaak voldoende. Dit verlaagt de administratieve lasten zowel bij de aanvrager als bij bieders.  

41. Net zoals in de eerdere besluiten5 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. 

5.4 Ontheffingsvoorwaarden 

42. De ACM verleent enkel een ontheffing wanneer (1) onverkorte toepassing van tariefstructuren en 
voorwaarden zoals in de codes vastgelegd in individuele gevallen of onder specifieke 
omstandigheden een ongewenste uitwerking heeft, (2a) aanpassing van de codes niet opportuun 

                                                        
4 Zie voetnoot 3. 
5 Zie voetnoot 3. 
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is gelet op het individuele karakter van het probleem of de tijdelijkheid daarvan, en (2b) een 
tijdelijke voorziening noodzakelijk en urgent is ter overbrugging van de periode die nodig is om, 
bijvoorbeeld door een codewijziging, een structurele oplossing van het probleem te 
bewerkstelligen.6 Dit zijn cumulatieve voorwaarden.  

43. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft tot 22 januari 2020 het “Besluit 
vrijstellingen en ontheffingen hoogspanningsnet” (hierna: AMvB uitvalsituaties) geconsulteerd.7 
Naar verwachting zal er uiterlijk eind 2020 duidelijkheid zijn over de toekomstige wetgeving op het 
gebied van de enkelvoudige storingsreserve. Het lijkt waarschijnlijk dat daarin meer mogelijkheden 
worden gecreëerd voor aansluiting van duurzame productie-installaties ten koste van de 
enkelvoudige storingsreserve. Als gevolg hiervan en gelet op het belang van het betrouwbaar, 
duurzaam, doelmatig en milieu hygiënisch verantwoord functioneren van de 
elektriciteitsvoorziening, als bedoeld in artikel 36, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet, besluit de 
ACM om in dit geval aan TenneT gedeeltelijk een ontheffing te verlenen tot 1 januari 2021 of 
zoveel eerder als bedoelde algemene maatregel van bestuur in werking treedt.   

5.5 Beoordeling zienswijze 

44. De ACM zal onderstaand de zienswijzen beoordelen en aangeven tot welke wijzigingen van het 
ontwerpbesluit dit heeft geleid.  

5.5.1 TenneT 

45. TenneT constateert dat de ACM geen ontheffing van artikel 9.13 van de Netcode in het 
ontwerpbesluit heeft opgenomen en stelt dat haar doel alleen bereikt kan worden wanneer ook 
deze ontheffing wordt verleend.  

46. De ACM constateert dat TenneT deze stelling niet onderbouwt. Daarnaast heeft de ACM in het 
ontwerpbesluit aangegeven niet tegelijkertijd van zowel artikel 9.12 als artikel 9.13 van de Netcode 
een ontheffing te kunnen geven binnen de kaders van de wet. De ACM constateert dat TenneT 
geen argumenten geeft waarom de ACM deze bevoegdheid wel zou hebben. Dat het doel door 
TenneT niet kan worden behaald, betekent niet dat de ACM een ontheffing kan verlenen die in 
strijd met de wet is. De ACM past het ontwerpbesluit op dit punt niet aan. 

47. TenneT geeft aan dat, wanneer de ACM vasthoudt aan haar ontwerpbesluit met enkel een 
ontheffing van artikel 9.12 van de Netcode, de ontheffing alleen bruikbaar is wanneer (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 op een in de zienswijze beschreven wijze invulling kan geven aan de afspraken met 
de te betrekken afnemers. 

                                                        
6 Besluit van 20 september 2011, met kenmerk 103850/4 (Ontheffing afschakelvolgorde Hilvarenbeek). 
7 Gebaseerd op Wet van 9 april 2018 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang 

energietransitie). 
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48. TenneT maakt ten aanzien van punt (i) een onderscheid tussen preventief en correctief optreden. 
De ACM begrijpt dit onderscheid als het verschil tussen het bij voorbaat afspraken maken over de 
aanpassing van de transportvraag van afnemers (ongeacht of er een storing is) of het maken van 
deze afspraken nadat een storing is opgetreden. De ACM heeft het eerste beoogd, alhoewel de 
ACM geen andere vormen uitsluit zolang aan artikel 9.13 van de Netcode wordt voldaan. De ACM 
heeft dit in randnummer 34 verduidelijkt. 

49. TenneT geeft tevens aan dat de door de ACM aangegeven maatregelen in de bedrijfsvoering niet 
als congestiemanagement kunnen worden aangemerkt, aangezien de ACM voorstelt dat een 
afschakelcontract wordt gesloten om bij onvoorziene uitval af te schakelen. TenneT stelt dat er 
geen sprake is van congestiemanagement, aangezien er in de door de ACM voorgestelde 
situaties geen sprake is van voorzienbare congestie maar van een onvoorziene 
transportonderbreking door overbelasting.  

50. De ACM is van oordeel dat de discussie over het woord “congestiemanagement” niet relevant is. 
Zoals in het vorige randnummer is aangegeven, dient TenneT maatregelen in de bedrijfsvoering te 
nemen; de benaming van deze maatregelen is niet relevant en wordt in de Netcode onder artikel 
9.12 en 9.13 ook niet genoemd. Ook geeft de ACM geen limitatieve invulling van de maatregelen. 
TenneT dient invulling aan haar verplichting onder artikel 9.13 van de Netcode te geven, binnen 
de kaders van de wet.  

51. Ten aanzien van punt (ii) en (iii) beargumenteert TenneT dat zij alleen nieuwe afnemers wil 
betrekken om deze zonder enige vorm van maatregelen in de bedrijfsvoering te kunnen 
afschakelen.  

52. De ACM heeft in het ontwerpbesluit aangegeven dat het in strijd is met de wet om geen 
maatregelen in de bedrijfsvoering te treffen. TenneT geeft geen argumenten waarom dit wel zou 
zijn toegestaan vanuit de wet. Dat TenneT aangeeft dat dit alleen geldt voor nieuwe afnemers, 
doet daar niets aan af. De ACM kan daarom niet meegaan in deze stelling van TenneT. 

53. TenneT geeft aan dat de nieuwe AMvB uitvalsituaties dit anders maakt. De ACM constateert dat 
deze nieuwe AMvB nog niet van kracht is. Ook is momenteel niet duidelijk wat deze AMvB precies 
gaat bepalen ten aanzien van dit onderwerp. De ACM kan niet vooruitlopen op deze AMvB. De 
regels uit deze AMvB zullen pas gelden vanaf het moment dat de AMvB van kracht is. 

54. TenneT geeft ten slotte aan dat de termijn van de ontheffing, tot 1 januari 2021, te kort is. TenneT 
geeft aan dat zij deze termijn weliswaar zelf heeft aangevraagd maar nu een langere termijn 
wenst. Door de geobserveerde doorlooptijden van dit besluit en de AMvB uitvalsituaties wenst zij 
een termijn tot eind 2025 of inwerkingtreding van deze AMvB, indien dat eerder is. 

55. De ACM gaat mee in de redenering van TenneT dat deze ontheffing dient te lopen totdat de AMvB 
uitvalsituaties duidelijkheid verschaft over de nieuwe te gelden regels. De ACM wil daarnaast wel 
een realistische uiterste termijn voor een ontheffing vaststellen. De ACM heeft niet de verwachting 
dat de inwerkingtreding van deze AMvB tot eind 2025 zal duren. Een termijn tot eind 2023 of de 
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inwerkingtreding van de AMvB, indien dat eerder is, lijkt de ACM redelijker. De ACM heeft het 
besluit hierop aangepast. 

5.5.2 Enexis 

56. Enexis Netbeheer B.V. (hierna: Enexis) geeft aan dat een ontheffingsbesluit precies moet 
aangeven wat er van de aanvrager wordt verwacht en dat dit niet het geval is in het 
ontwerpbesluit. 

57.  De ACM is van mening dat een ontheffingsbesluit antwoord moet geven op de vraag of de 
verzoekende partij ontheffing krijgt van de codes zoals wordt aangevraagd. De aanvraag dient te 
beschrijven wat het probleem is en waarom een ontheffing een oplossing is. Een 
ontheffingsbesluit dient niet er toe om nadere duiding te geven aan codebepalingen. Het besluit 
geeft aan dat TenneT ontheven is van een aantal bepalingen uit de Netcode. Het is aan TenneT 
om nu invulling te geven aan haar taken met behulp van het  voor haar in dit specifieke gebied 
door de ontheffing gewijzigde regelgevend kader. 

58. De overige zienswijzen van Enexis zijn behandeld in paragraaf 5.5.1. 

5.5.3 VEMW 

59. De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (hierna: VEMW) verzoekt de ACM toe te lichten hoe 
het ontwerpbesluit discriminatie voorkomt in het verdelen van de schaarse transportcapaciteit. 

60. De ACM is van mening dat het ontwerpbesluit discriminatie voorkomt. De schaarse 
transportcapaciteit wordt verdeeld op basis van biedingen van afnemers om in geval van storing 
de transportvraag te verminderen. Naar verwachting zal hier een vergoeding tegenover staan die 
gelijk is aan de financiële gevolgen van de uitval. Hierdoor ervaart degene die wordt afgeschakeld 
effectief geen gevolgen en is een gelijke behandeling gewaarborgd.  

61. VEMW geeft aan dat de ontheffing ook op de transformatoren zou moeten zien, die in eigendom 
zijn van Enexis.  

62. De ACM constateert dat TenneT in haar aanvraag verzoekt om een ontheffing voor acht 
verschillende 110 kV-stations en een negende nog te bouwen 110 kV-station in Noord-Nederland. 
Haar aanvraag ziet dan ook naar het oordeel van de ACM op alle onderdelen, ook die van Enexis, 
van de verschillende stations die op 110 kV worden bedreven.  

5.5.4 Energie-Nederland 

63. Energie-Nederland is van mening dat het opgeven van de N-1 eis een mogelijkheid is om de 
congestieproblematiek te verminderen. Energie-Nederland is het met de ACM eens dat er geen 
ontheffing kan worden gegeven voor een schadevergoeding in geval van storing of onderhoud. 

64. Energie-Nederland geeft aan dat TenneT lijkt voor te sorteren op een definitieve oplossing voor 
het opgeven van de enkelvoudige storingsreserve. Energie-Nederland is van mening dat door 
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netinvesteringen uiteindelijk weer moet worden teruggekeerd naar de normale redundante 
netsituatie. Energie-Nederland vraagt hier meer duidelijkheid over te geven in het besluit. 

65. De ACM is van mening dat de ontheffing slechts tijdelijk is. Als de ontheffing vervalt, gelden ofwel 
de bestaande regels van een redundant net, ofwel de regels die volgen uit de AMvB 
uitvalsituaties. De ACM heeft dit in randnummer 82verduidelijkt. 

66. Energie-Nederland geeft aan dat gelijkheid het basisprincipe is van de energiemarkt. Het 
fundamentele principe is dat systeemgebruikers vrij hun locatie kunnen kiezen en kunnen 
handelen met andere systeemgebruikers. Dit is noodzakelijk voor efficiënte 
investeringsbeslissingen. 

67. De ACM beaamt deze uitgangspunten van de E-wet en kan daarom geen ontheffing geven van 
artikel 9.13 van de Netcode. 

5.5.5 Holland Solar 

68. Holland Solar is van mening dat het goed is dat TenneT een gedeelte van het stroomnet mag 
inzetten voor het transport van duurzame productie in gebieden die al een tijd ‘op slot’ zitten. 
Holland Solar ondersteunt de voorwaarde dat TenneT een vergoeding geeft aan partijen bij een 
storing aangezien dit uit de wet volgt. Dit zorgt voor minder vraag naar subsidie en daarmee 
substantieel lagere maatschappelijke kosten.  

69. De ACM heeft de motivering van het besluit aangevuld ten aanzien van de maatschappelijke 
kosten. 

5.5.6 NWEA 

70. De Nederlandse WindEnergie Associatie (hierna: NWEA) ondersteunt het ontwerpbesluit van de 
ACM. Enerzijds is het wenselijk om de storingsreserve in te zetten voor transport van duurzame 
energie. Anderzijds moet de netbeheerder wel afspraken maken over de financiële vergoeding bij 
het onderbreken van het transport. Dit geeft een belangrijke zekerheid in de business case. 
Omdat de vraag naar subsidie dan minder wordt, geeft dit de laagste maatschappelijke kosten. 

71. De ACM heeft de motivering van het besluit aangevuld ten aanzien van de maatschappelijke 
kosten. 

5.5.7 ProRail 

72. ProRail B.V. (hierna ProRail) geeft aan dat een verhoging van de transportcapaciteit tot hogere 
elektromagnetische velden kan leiden. Dit kan invloed hebben op de hoofdspoorinfrastructuur. 
Volgens ProRail dient TenneT met een onderzoeksbureau aan te tonen dat de ontheffing geen 
negatieve gevolgen heeft, dit bij ProRail in te dienen, waarna ProRail dit beoordeelt. ProRail is van 
oordeel dat de ACM deze beoordeling moet meewegen in dit besluit. 

73. De codes bevatten de door netbeheerders jegens afnemers te hanteren voorwaarden, zoals 
beschreven in artikel 31 van de E-wet. Daaronder vallen niet de verplichtingen uit bijvoorbeeld de 
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Spoorwegwet. Het vaststellen van de codes, of het juist ontheffen daarvan, doet daarom niets af 
aan de verplichtingen die TenneT vanuit andere regelgeving heeft. Het is aan TenneT om te 
voldoen aan alle andere regelgeving, waaronder te zorgen dat het spoorwegverkeer niet wordt 
verstoord. De ACM hoeft, en kan, derhalve in relatie tot deze ontheffingsaanvraag geen rekening 
houden met de regels die gelden voor de hoofspoorinfrastructuur. De ACM raadt TenneT en 
ProRail aan om over de door ProRail gestelde zorgen en procedure in overleg te treden. 

5.5.8 Liander 

74. Liander N.V. (hierna: Liander) heeft in haar zienswijze gewezen op de vergelijking die het besluit 
maakt met de ontheffing die de ACM aan Liander heeft verleend in het onderstation 
Haarlemmermeer. 

75. Liander stelt dat de enkele verwijzing naar het besluit Haarlemmermeer niet volstaat voor een 
volledige weergave van datgene dat is vastgesteld en dat er door de ACM nadere invulling aan 
het besluit Haarlemmermeer is gegeven.  

76. De ACM benadrukt, anders dan Liander lijkt te stellen, dat de genoemde besluiten formele 
rechtskracht hebben. Partijen hebben in relatie tot de genoemde besluiten om een toelichting 
gevraagd en gevraagd of bepaalde invullingen binnen het besluit vallen. De ACM heeft hierop 
geantwoord. De besluiten staan in rechte vast. 

5.6 Conclusie 

77. Gelet op het bovenstaande honoreert de ACM het verzoek van aanvrager gedeeltelijk en verleent 
de ACM ambtshalve ontheffing van een aantal aanvullende bepalingen van de Netcode.  
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6 Dictum  

78. De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 37a van de Elektriciteitswet 1998 
een ontheffing te verlenen van artikel 9.12 van de Netcode elektriciteit aan TenneT TSO B.V. ten 
aanzien van de enkelvoudige storingsreserve in het netontwerp voor het net Noord-Oost 
Nederland. 

79. De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 37a van de Elektriciteitswet 1998 
aan TenneT TSO B.V. een ontheffing te verlenen van artikel 9.11, eerste lid, van de Netcode 
elektriciteit, de tijdstippen en periodes genoemd in artikel 9.11, tweede lid, van de Netcode 
elektriciteit, de eerste zin van artikel 9.11, vijfde lid, van de Netcode elektriciteit en de laatste zin 
van artikel 9.11, zesde lid, van de Netcode elektriciteit voor het net Noord-Oost Nederland.  

80. De Autoriteit Consument en Markt wijst op grond van artikel 37a van de Elektriciteitswet 1998 een 
ontheffing van artikel 9.13, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Netcode elektriciteit af. 

81. De Autoriteit Consument en Markt verbindt als voorschrift aan de ontheffing dat TenneT TSO B.V. 
voor het net Noord-Oost Nederland biedingen heeft zoals bedoeld in artikel 9.11, derde en 
vierde lid, van de Netcode elektriciteit. 

82. Deze ontheffing gaat in op de dag na publicatie van dit besluit in de Staatscourant en eindigt op de 
datum dat de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in randnummer 43 van dit besluit in 
werking treedt, en uiterlijk op 1 januari 2024. Daarna geldt het regelgevend kader.  

83. De Autoriteit Consument en Markt doet mededeling van dit besluit in de Staatscourant en plaatst 
het besluit op haar website (www.acm.nl).  
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