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Tijdens de klankbordgroep van 25 mei 2020 heeft Netbeheer Nederland, namens de regionale 
netbeheerders, haar visie uiteengezet ten aanzien van ‘proactief verzwaren’ en ‘vooruitkijkend schatten’. 
Gedurende deze klankbordgroep bleek het niet mogelijk om alle vragen van de klankbordgroepleden 
binnen de beschikbare tijd voldoende te beantwoorden. De investeringsopgave als gevolg van de 
energietransitie is een van de belangrijkste thema’s voor netbeheer in de komende reguleringsperiode. 
Netbeheer Nederland is daarom van mening dat een goed begrip van zowel ‘proactief investeren’ als 
‘vooruitkijkend schatten’ cruciaal is bij een zorgvuldige voorbereiding op een adequaat methodebesluit. 
In deze beantwoording van de op 3 juni 2020 door de ACM gestelde aanvullende vragen hoopt 
Netbeheer Nederland haar zienswijze op beide vraagstukken verder te onderbouwen, vooruitlopend op 
een constructieve dialoog over passende oplossingsrichtingen. 
 
Proactief investeren  
Zoals Netbeheer Nederland heeft beschreven in haar notitie van 12 mei 2020 hebben de regionale 
netbeheerders een ontwikkeling doorgemaakt in het gezamenlijk denken ten aanzien van proactief 
investeren. Uit recente studies en ontwikkelingen blijkt dat de energietransitie daadwerkelijk gestalte 
krijgt, wat zich bijvoorbeeld heeft gemanifesteerd in een sterke toename van grootschalige zon PV. Alle 
(beleids-)voorspellingen laten echter zien dat dit nog maar het begin is: we gaan een radicale 
elektrificatie tegemoet met 2030 als voorlopige horizon. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er, 
om de doelen uit het Klimaatakkoord te faciliteren, 35 TWh aan duurzame opwek over land 
getransporteerd moet worden. Daarnaast wordt veel nieuwe vraag gecreëerd door bijvoorbeeld 
elektrisch vervoer, elektrische verwarming en elektrificatie van industriële processen. Dit leidt tot een 
duidelijke trendbreuk: in plaats van een geleidelijke groei van vraag en aanbod is er sprake van een 
majeure stijging van investeringen en kosten in infrastructuur, veelal op basis van klimaatafspraken op 
Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau.  
 
De discussie over investeringen door netbeheerders is daarmee in de afgelopen jaren dan ook wezenlijk 
anders geworden. Netbeheer is cruciaal voor de voortgang in de energietransitie in Nederland, en 
netbeheerders hebben zich breed gecommitteerd aan de doelen in het Klimaatakkoord. Zo zijn er 
majeure investeringen gepland om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke behoefte en afspraken. 
De maatstafregulering is voor de netbeheerders dus geen reden om te wachten met investeren (vraag 
1), maar zij achten het wel noodzakelijk dat de reguleringsmethode er voor zorgt dat de toegestane 
inkomsten de kostenstijgingen in de reguleringsperiode zelf adequaat volgen. De regionale 
netbeheerders voorzien op dit moment een reguleringsmethode die onvoldoende onderkent welke 
financiële ruimte de netbeheerders nodig hebben om hun wettelijke taken naar behoren uit te voeren in 
de komende reguleringsperiode. Om die reden moet het onderwerp ‘proactief investeren’ zeker een 
vervolg krijgen binnen REG2022 (vraag 2). Zoals aangegeven in de presentatie van 25 mei zien de 
regionale netbeheerders in de door de ACM aangedragen oplossingsrichtingen met een virtuele output 
en capaciteitsprestatie geen oplossing. Een zeer belangrijke reden hiervoor is dat de ACM expliciet 
spreekt over herverdeling van toegestane inkomsten en niet over een verruiming.  
 
Met de voorgestelde aanpassing in het redelijk rendement dreigt op dit moment juist een substantiële 
daling van de toegestane inkomsten. Deze daling kunnen de netbeheerders begrijpen voor zover het 
gaat over het rendement ter dekking van de lasten van vreemd vermogen. De voorziene daling van de 
vergoeding voor het Eigen Vermogen kunnen de netbeheerders echter niet rijmen met de onzekere 
ontwikkelingen in de komende reguleringsperiode: een majeure toename van investeringen, 
toenemende onzekerheid over de omvang van meerdere kostenposten, een toename van 
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inkoopkosten, nieuwe kosten van congestie en flexibiliteit, na-ijling van inkomsten op 
kostenontwikkeling. Al deze schommelingen en toenames van (nieuwe) kosten behoren in de praktijk 
te worden opgevangen door de vergoeding voor het eigen vermogen.  
 
Zoals hierboven uiteengezet zullen de netbeheerders alles in het werk stellen om de energietransitie te 
faciliteren. De bestaande methode schuift actuele nominale kapitaalkosten van de netbeheerders echter 
naar achteren in de tijd, waardoor de actuele opbrengsten onvoldoende aansluiten bij de actuele kosten. 
De netbeheerders achten dat onwenselijk en ambiëren een methode die zorgt voor een passend 
investeringsklimaat en voldoende ruimte biedt om alle onzekerheden en schommelingen tussen 
opbrengsten en kosten op te vangen (vraag 3).  
 
Groei DCO  
Zoals de ACM aangeeft in haar begeleidend schrijven heeft Netbeheer Nederland de veranderende 
verhouding tussen kosten en output in de presentatie op 25 mei aan de orde gesteld, waarbij 
nadrukkelijk aandacht is gevraagd voor het doorbreken van de trend in kosten per output. De regionale 
netbeheerders voorzien een periode waarin de kosten (met kapitaalkosten als belangrijk element) 
sneller zullen stijgen dan de trend die volgt uit peiljaren en productiviteitsverandering in de periode 2004-
2020. Om de doelen uit het Klimaatakkoord te faciliteren dient er door netbeheerders te worden 
geïnvesteerd in een elektriciteitsnet dat vanaf 2030 jaarlijks onder andere 35 TWh aan duurzaam 
opgewekte energie op land kan transporteren.  
 
In de bestaande methode wordt de vergoeding voor (de toename van) de output gebaseerd op de 
extrapolatie van de kosten per output uit het verleden. De netbeheerders verwachten echter een grotere 
stijging van de kosten dan van de output, onder andere vanwege de verwachte majeure investeringen. 
Naast de investeringen t.b.v. DCO, zullen er ook netverzwaringen nodig zijn om grotere gelijktijdige 
belasting van het net mogelijk te kunnen maken, zoals bijvoorbeeld voor elektrisch vervoer en nieuw 
huishoudelijk verbruik door warmtepompen. Omdat hier veelal geen nieuwe of verzwaarde 
aansluitingen tegenover staan, zullen de kapitaalkosten sneller stijgen dan de output (vraag 4). Los van 
mogelijke andere kostenstijgingen. 
 
Hoewel als kop boven de vragen ‘groei DCO’ staat, zijn de antwoorden relevant voor alle kosten en alle 
output.  
 
Het antwoord op vraag 5 ligt daarmee besloten in de antwoorden op de vragen 3 en 4. 
  
Nacalculatiekader  
Een van de mogelijkheden die de regionale netbeheerders in hun presentatie van 25 mei hebben 
aangedragen is de groeicomponent van de kapitaalkosten in de productiviteitsontwikkeling te vervangen 
door nacalculatie. Dit zou betekenen dat alle individuele netbeheerders tijdelijk de kapitaalkosten van 
hun (uitbreidings-)investeringen individueel vergoed krijgen. Na de reguleringsperiode komen deze 
kosten weer in de GAW terecht, en vallen weer onder de maatstaf. Omdat de investeringen het grootste 
deel van hun levensduur onderdeel van de maatstaf zijn, blijft de prikkel om efficiënt te investeren 
bestaan (vraag 6). Een groot voordeel van deze benadering is dat bovengemiddelde groei in 
kapitaalkosten tijdens de reguleringsperiode sneller wordt meegenomen, zodat na-ijleffecten worden 
beperkt.  
 
Afschrijvingsklif  
Tijdens de presentatie op 25 mei heeft Netbeheer Nederland de afschrijvingsklif genoemd in relatie tot 
proactief investeren. De regionale netbeheerders zijn van mening dat, gelijktijdig met de correctie voor 
het wegvallen van de afschrijvingen van de Start-GAW (de afschrijvingsklif), het meenemen van 
bovengemiddelde toenames van kapitaalkosten in schatters een instrument kan zijn om effecten van 
proactief investeren te vertalen naar toegestane inkomsten (vraag 7).  
 
Zoals aangegeven in de presentatie zijn de netbeheerders het met de ACM eens dat de berekening van 
de productiviteitsverandering dient te worden gecorrigeerd voor de verwerking van de afschrijvingsklif. 
De netbeheerders bedoelen met ‘neutraal’ dat dit op een juiste manier moet gebeuren (vraag 8).  
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Congestiemanagement/flexibiliteit  
De netbeheerders hebben in de presentatie van 25 mei aangegeven dat kosten van 
congestiemanagement en flexibiliteit dienen te worden beschouwd als nieuwe en extra kosten bovenop 
de kapitaalkosten van uitbreidingsinvesteringen.  
 
Congestiemanagement is geen alternatief voor verzwaren van netten, maar slechts een tijdelijke 
oplossing voor de problematiek van een tekort aan transportcapaciteit. In het belang van de 
energietransitie kan dankzij congestiemanagement toch tijdelijk extra capaciteit worden vrijgegeven op 
locaties waar het niet mogelijk is de benodigde netverzwaring tijdig uit te voeren. Het besluit tot 
verzwaren van het net is echter, zoals ook beschreven in het codewijzigingsvoorstel, wel al genomen. 
Daarmee is congestiemanagement een tijdelijke oplossing ter overbrugging van de tijd die nodig is om 
de benodigde netverzwaringen uit te voeren.  
 
Het is onvermijdelijk dat er de komende reguleringsperiode kosten worden gemaakt voor congestie en 
flexibiliteit om daarmee een mismatch tussen vraag en aanbod te voorkomen. De netbeheerders 
verwachten dan ook dat nieuwe instrumenten rondom congestiemanagement en flexibiliteit een 
toenemende kostenpost zullen vormen in de komende reguleringsperiode. Tijdens de klankbordgroep 
van 25 mei 2020 heeft Netbeheer Nederland gevraagd om deze nieuwe kosten al tijdens de komende 
reguleringsperiode in de transporttarieven te kunnen verhalen. De constatering van de ACM dat er 
inkomsten tegenover de kosten staan is weliswaar juist, maar die extra inkomsten zijn slechts voldoende 
als de waardering van deze output in lijn ligt met de hiervoor te maken kosten. Dit is nu juist zeer 
onzeker, omdat de kosten sterk afhankelijk zijn van besluitvorming over het codevoorstel 
congestiemanagement en mogelijk verplichte compensaties bij autonome netondersteuning.  
 
De netbeheerders hebben met het genoemde bedrag van ruim € 100 miljoen willen aangeven om welke 
orde van bedragen het kan gaan als er wordt besloten tot een ruimhartige vorm van 
congestiemanagement en compensatieverplichtingen. Het is wat de netbeheerders betreft geenszins 
de bedoeling dat er te hoge vergoedingen ontstaan. De netbeheerders kunnen daar echter niet 
zelfstandig over besluiten. Daar heeft EZK een rol in, maar ook de ACM in het kader van het al dan niet 
opleggen van prijsplafonds.  
 
Hoe hoog de kosten van congestie uiteindelijk worden hangt mede af van het codewijzigingsvoorstel en 
van de voor de netbeheerder niet-beïnvloedbare vraag. Ook hangt het samen met discussies over het 
al dan niet compenseren van bijvoorbeeld het aftoppen van opwekpieken 
 
Ten behoeve van de verdere discussie geven de netbeheerders in deze notitie een nadere 
onderbouwing van het genoemde bedrag van ruim € 100 miljoen. Bij een conservatief geschatte prijs 
van redispatch van € 125 per MWh en een verplichte verschuiving van 1% van het in te voeden volume 
is er voor de gezamenlijke regionale netbeheerders namelijk al sprake van een kostenpost van circa € 
25 miljoen. Bij een gedwongen verschuiving van 5% gaat het om € 125 miljoen. (vraag 9). Deze 
berekeningen vallen onder de categorie ‘wat als’, maar zijn onderdeel van maatschappelijke discussies 
over mogelijke verplichtingen van de netbeheerders. Het hangt er mede vanaf of het maatschappelijk 
gewenst is om voor de transportplicht uit te blijven gaan van het moeten kunnen transporteren 
gedurende 8760 uur van alle contractvermogens. Dit is wel van oudsher als referentie juist geacht vanuit 
de tijd dat het totaal opgestelde productievermogen op circa 40% boven de landelijke maximale 
belasting lag. Met de ontwikkeling van decentraal productievermogen loopt dat op van 40% naar boven 
de 200%%. We verwijzen daarbij naar de discussie ”energietransitie en benodigde infrastructuur”.  
 
Ter afsluiting van deze beantwoording concluderen de netbeheerders dat ze enerzijds willen voorkomen 
dat er zeer hoge kosten worden gemaakt voor congestie en flexibiliteit, maar dat er anderzijds wel 
rekening moet worden gehouden met ontwikkelingen die kunnen leiden tot zeer hoge kosten. De 
netbeheerders vragen in de aankomende methode aandacht voor om een regeling waarmee ze deze 
kosten kunnen verhalen, mochten die zich voordoen (vraag 10).  


