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Codewijzigingsvoorstel harmonisatie van de Netcode elektriciteit met de Europese normen EN 50549-1 en EN 50549-2

Geachte mevrouw Leijten,
Hierbij ontvangt u een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de voorwaarden
als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. Het voorstel betreft harmonisatie van
enkele bepalingen uit hoofdstuk 3 van de Netcode elektriciteit ten opzichte van de Europese normen
EN 50549-1 en -2. Hoofdstuk 3 van de Netcode elektriciteit en de genoemde Europese normen zijn
beide gebaseerd op Verordening (EU) 2016/631 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen
voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (naar de Engelse titel in het navolgende
afgekort als NC RfG) en bevatten aansluitvoorwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden.
Aanleiding tot het voorstel
Cenelec, het Europese instituut voor normalisatie op het gebied van elektriciteit, heeft ter facilitering
van de implementatie van de NC RfG een tweetal normen op laten stellen: voor elektriciteitsproductieeenheden aangesloten op laagspanningsnetten de EN 50549-1 en voor elektriciteitsproductieeenheden aangesloten op middenspanningsnetten de EN 50549-2. Beide normen zijn in Nederland
geaccepteerd als NEN-EN 50549-1 en NEN EN 50549-2. Aan een derde norm in deze reeks wordt
nog gewerkt: de EN 50549-10 zal zich richten op het testen van elektriciteitsproductie-eenheden.
Deze nog in ontwikkeling zijnde norm wordt in dit voorstel verder niet behandeld.
In de periode dat wij het codewijzigingsvoorstel ter implementatie van de NC RfG opstelden (voorstel
BR-2018-1386 d.d. 17 mei 2018, ACM-dossier ACM/18/032994), waren de Europese normen EN
50549-1 en 50549-2 nog in ontwikkeling. Dat heeft tot gevolg gehad dat er op onderdelen kleine verschillen zijn tussen de praktische aansluitvoorwaarden uit de Europese normen en de formele aansluitvoorwaarden uit de Netcode elektriciteit.
Nieuw aan te sluiten elektriciteitsproductie-eenheden dienen te voldoen aan de eisen in de NC RfG en
de nationale implementatie van de NC RfG in de Netcode elektriciteit. Conformiteit met de NC RfG en
de nationale implementatie in de Netcode elektriciteit kan worden aangetoond door middel van certificaten. Wanneer die certificaten kunnen worden gebaseerd op Europees geaccepteerde normen,
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wordt dit proces verregaand vergemakkelijkt. Dit voorstel voorziet daarom in een harmonisatie van de
relevante bepalingen in hoofdstuk 3 van de Netcode elektriciteit ten opzichte van de Europese normen
EN 50549-1 en EN 50549-2.
Inhoud van het voorstel
Bijlage 1 bij dit voorstel bevat de tekst van die artikelen uit de codes, die door het onderhavige voorstel gewijzigd dienen te worden inclusief eerdere en thans voorgestelde wijzigingen. De daarin gebruikte kleuren hebben de volgende betekenis:
- zwart weergegeven tekst is bestaande, thans geldende codetekst,
rood weergegeven tekstwijzigingen betreft uit voorstel BR-2020-1676 (impliciete NLE art 38 en
snelle foutstroominjectie),
- roze weergegeven tekst betreft wijzigingen uit het onderhavige voorstel.
Toe te voegen tekst is onderstreept en te verwijderen tekst is doorgehaald.
Toelichting op het voorstel
Onderdeel van het aansluitproces van nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden is het aantonen van de
conformiteit aan de NC RfG en de Netcode elektriciteit. Bij grote elektriciteitsproductie-eenheden vindt
dat plaats door middel van het uitvoeren van allerlei on-site testen en het verstrekken van testrapporten. Voor elektriciteitsproductie-eenheden van het type A is dat gezien de aard en omvang van de
populatie ondoenlijk. Het gaat dan veelal om zonnepanelen achter consumentenaansluitingen en het
gaat om vele tienduizenden gevallen. Daarom schrijft de NC RfG in artikel 40 enerzijds voor dat voor
elektriciteitsproductie-eenheden van het type A de eigenaar zich kan baseren op de overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 765/2008 verstrekte conformiteitscertificaten. En in artikel 41 schrijft de NC RfG
anderzijds voor dat ook de systeembeheerder voor elektriciteitsproductie-eenheden van het type A
zich voor deze toetsing kan baseren op door een erkende certificerende instantie verstrekte conformiteitscertificaten.
Aan de vooravond van het van toepassing worden van de NC RfG is geconstateerd dat er op dat
moment nog geen elektriciteitsproductie-eenheden van het type A (lees: de bijbehorende omvormers)
op de markt waren waarvoor een conformiteitscertificaat op basis van de NC RfG of een daarop gebaseerde norm beschikbaar was. Door middel van derogatiebesluit ACM/UIT/510824 van 18 april
2019 heeft ACM de toepassing van conformiteitscertificaten voor elektriciteitsproductie-eenheden van
het type A opgeschort tot 27 april 2021. Inmiddels zijn er wel dergelijke bedoelde conformiteitscertificaten beschikbaar. De normen waartegen gecertificeerd is, zijn dan doorgaans de Europese normen
EN 50549-1 en EN 50549-2 of de daaraan sterk verwante Duitse normen VDE-AR-N 4105 en VDEAR-N 4110. De Europese normen EN-50549-1 en EN 50549-2 zijn in Nederland van toepassing als
NEN-EN 50549-1 en NEN EN 50549-2. De Duitse VDE normen zijn in Nederland daarentegen niet
van toepassing.
De conformiteitsverificatie betreft echter niet alleen de NC RfG maar ook de relevante onderdelen van
de Netcode elektriciteit. Om in Nederland conformiteitscertificaten op basis van de EN 50549-1 en EN
50549-2 te kunnen gebruiken voor de naleving van de artikelen 40 en 41 van de NC RfG, is het van
belang dat voor 27 april 2021 de verschillen tussen de EN 50549-1 en EN 50549-2 enerzijds en onze
Netcode elektriciteit anderzijds zijn weggewerkt.
Ook bij de bedrijfsvoeringsnotificatie van grotere elektriciteitsproductie-eenheden kunnen conformiteitscertificaten worden gebruikt op basis van artikel 31 van de NC RfG. Daarom wordt niet alleen
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gekeken naar harmonisatie van de Netcode elektriciteit voor elektriciteitsproductie-eenheden van het
type A. We kijken ook naar de eisen uit de EN 50549-2, die betrekking hebben op type B en hoger.
Voor hoogspanning is er vooralsnog geen norm in de reeks 50549.
Een elektriciteitsproductie-eenheid van het type A kan op zowel laagspanning als op middenspanning
zijn aangesloten. In paragraaf 3.4 van de Netcode elektriciteit (Aansluitvoorwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden van het type A) dienen de verschillen met zowel de EN 50549-1 als de EN
50549-2 te worden weggewerkt. In paragraaf 3.5 van de Netcode elektriciteit (Aansluitvoorwaarden
voor elektriciteitsproductie-eenheden van het type B) dienen de verschillen met de EN 50549-2 te
worden weggewerkt
Netbeheer Nederland heeft DNV-GL daarom gevraagd te inventariseren in welke mate de EN 50549-1
en EN 50549-2 inhoudelijk zwaardere dan wel lichtere eisen stellen dan de Nederlandse Netcode
elektriciteit. Eisen in de Netcode elektriciteit die zwaarder zijn dan de eisen in beide Europese normen
zijn een belemmering om certificaten gebaseerd op deze normen te kunnen gebruiken in de conformiteitsverificatie. Die eisen dienen derhalve aangepast te worden.
Harmonisatie voor Type A
De inventarisatie van DNV-GL heeft opgeleverd dat de EN 50549-1 en -2 met betrekking tot type A op
twee punten lichtere eisen stellen dan de Netcode elektriciteit:
- Artikel 3.15, vijfde lid, van de Netcode elektriciteit eist bij aansluiting op middenspanning dat er
voorzien is in automatische spanningsregeling met instelbare helling van 0-10%. De EN 50549-2
eist echter een vrij instelbare spanningsafhankelijke blindvermogensregeling zonder de karakteristiek te definiëren. Om de Netcode elektriciteit en de EN 50549-2 op dit punt met elkaar in overeenstemming te brengen, stellen wij voor om in het vijfde lid van artikel 3.15 de frase “waarvan de helling instelbaar is tussen 0% en 10%” te laten vervallen en slechts te bepalen dat de spanningsregeling instelbaar is.
[15-04-2000] besluit 00411

[14-02-2003] besluit 100078/102
[01-09-2005] besluit 101857/9

[15-10-2020] BR-0202-1751

5.

De elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten op een midden- of hoogspanningsnet, is voorzien van en wordt bedreven met een instelbare automatische spanningsregeling waarvan de helling instelbaar is tussen 0% en
4fl%. De netbeheerder kan op basis van de lokale situatie voor een elektriciteitsproductie-eenheid een arbeidsfactor-regeling eisen of toestaan.

De FRT-karakteristiek van de EN 50549-2 gaat uit van een spanning onder 85% Dn van 1,5 seconde (default) tot 3 seconde (stringent). Artikel 3.15, zesde lid, van de Netcode elektriciteit schrijft
een eis van levering voor van maximaal blindvermogen bij een spanning van 80-85% Un gedurende minimaal 10 seconden voor op een middenspanningsnet of hoogspanningsnet tot 110 kV aangesloten elektriciteitsproductie-eenheden. Door middel van codewijzigingsvoorstel BR-2020-1676
d.d. 26 maart 2020 wordt deze eis genuanceerd met de toevoeging: "tenzij de elektriciteitsproductie-eenheid op grond van artikel 3.17, tweede of derde lid, eerder is afgeschakeld". In voorstel BR2020-1676 hebben we deze nuancering toegevoegd om de strijdigheid tussen artikel 3.15, zesde
lid en artikel 3.17 tweede en derde lid op te heffen. Met het inzicht dat de inventarisatie van verschillen tussen de Netcode elektriciteit en EN 50549-1 en EN 50549-2 heeft opgeleverd, kunnen
we stellen dat de in BR-2020-1676 gekozen oplossing niet de beste is. Op eenheden van het type
A blijft immers de 10 seconden van toepassing van artikel 3.15, zesde lid, omdat artikel 3.17,
tweede of derde lid niet van toepassing is op een eenheid van type A. Om certificaten op grond
van EN 50549-1 bruikbaar te maken voor type A dient onderdeel c van artikel 3.15 alsnog geschrapt te worden. De tijdsduur welke een eenheid van het type B aan het net verbonden blijft bij
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lage spanningen wordt voorgeschreven door artikel 3.17, en de blindvermogenseisen die gelden
voor type B worden voorgeschreven door artikel 3.19. Daarmee heeft het schrappen van onderdeel c van het zesde lid van artikel 3.15 geen gevolgen voor eenheden van het type B.
We trekken dan ook de in BR-2020-1767 voorgestelde wijziging van artikel 3.15, zesde lid, terug,
en stellen in plaats daarvan de volgende wijziging voor artikel 3.15, zesde lid voor:
6.

[15-04-2000] besluit 00411

[01-09-2005] besluit 101857/9

[1047-2019] besluit ACM/UIT/509776
[2643-2020] voorstel BR-2020-1676
[15-10-2020] BR4202-1751

De elektriciteitsproductie-eenheid, aangesloten op een middenspanningsnet
of op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau kleiner dan 110 kV,
dient bij verlaagde netspanning de maximaal beschikbare hoeveelheid
blindvermogen te kunnen leveren, gedurende de volgende tijdsperioden:
a. onbeperkt bij een verlaagde netspanning kleiner dan of gelijk aan Un en
groter dan of gelijk aan 0,95 Un;
b. 15 minuten bij een verlaagde netspanning kleiner dan 0,95 Un en groter
dan of gelijk aan 0,85 Un;
c. 10 seconden bij een verlaagde netspanning kleiner dan 0,85 U» en groter dan of gelijk aan 0.8 U,». tenzij de elektriciteitsproductio-eenheid op

De 'vroegere’ eis van 10 seconden blindvermogen leveren voor nieuwe op een middenspanningsnet aan te sluiten eenheden van type A komt daar mee te vervallen. Deze aanpassing betreft alleen nieuwe op middenspanning aan te sluiten eenheden van type A, een in aantallen zeer beperkte populatie vergeleken met nieuwe op laagspanning aan te sluiten eenheden van type A en
nieuwe op middenspanning aan te sluiten eenheden van type B. Daarnaast is de verwachting dat
op termijn de grens tussen eenheden van type A en eenheden van type B lager zal worden dan de
huidige 1 MW, waardoor de populatie zal afnemen. Voor eenheden van type B gelden de bepalingen van artikel 3.17 ten aanzien van de fault-ride-through-capaciteit. Onze verwachting is dan
ook dat deze aanpassing in artikel 3.15, zesde lid, slechts een zeer geringe tot geen invloed zal
hebben op de stabiliteit van het net.
Harmonisatie voor type B
De inventarisatie van DNV-GL heeft opgeleverd dat de EN 50549-2 met betrekking tot type B op twee
punten (potentieel) lichtere eisen stelt dan de Netcode elektriciteit:
- De EN 50549-2 onderscheidt voor de FRT-karakteristiek twee profielen: een default-profiel en een
stringent profiel. Het stringente profiel van de EN 50549-2 komt overeen met de eisen van artikel
3.17, tweede en derde lid, het default-profiel stelt lichtere eisen. Een aanpassing van de reeds
vastgestelde tekst van artikel 3.17, tweede en derde lid is dan ook niet nodig. Met de vigerende eisen is voor type B voor de FRT-karakteristiek een conformiteitscertificaat op grond van EN 505492 mogelijk, mits dat certificaat is gebaseerd op het stringente profiel.
De inventarisatie van DNV-GL heeft opgeleverd dat de EN 50549-2 met betrekking tot type B een
tweede potentieel verschil kent in de eisen ten aanzien van snelle foutstroominjectie. De eisen
voor snelle foutstroominjectie voor type B staan in artikel 3.19, tiende lid. In het eerder genoemde
voorstel BR-2020-1676 zijn de meeste verschillen in het tiende lid van artikel 3.19 tussen de eisen
aan snelle foutstroominjectie en EN 50549-2 reeds weggewerkt, op één aspect na, namelijk de
opmerking in EN 50549-2 dat beneden 15% Uc geen stroom hoeft te worden geïnjecteerd. We
stellen voor om dit verschil weg te nemen door een nieuw onderdeel m op te nemen in het tiende
lid. In onderstaande weergave van het tiende lid van artikel 3.19 is rood de tekst van BR-20201676 De nu voorgestelde aanvulling is roze weergegeven.
I1M7-2020] ACM/18/034719

|

10.
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power park mnrinlp ii in staat snelle foutstroom op het overdrachtspunt van de

Datum

Kenmerk

[26-03-20201 voorstel BR-2020-1676
[15-10-20201 BR-0202-1751

Pagina 5 van 11

15 oktober 2020

BR-2020-1751

aansluiting te leveren in het geval van symmetrische (driefasen) storingen, als be-

doeld in artikel 20. tweede lid, onderdeel b. van de Verordening (EU) 2016/631 (NC
RfGV onder de volgende voorwaarden:

a.

inoeval van een spanninosafwiikino van meer dan 10% van de effectieve

waatde oo de aonsluitklemmen van de afzonderlijke elektriciteitsproduetie-

oonheden van deeowor park module werdt-additionele blindstroominjectie

wordt geactiveerd indien oo de aansluitklemmen van de afzonderlijke opwekkingseenheden van de power park module één van de volgende verschijnse-

len plaatsvindt:
1°

?°.

b.

een afwiikino van meer dan 10% van de effectieve waarde van de nomi-

nale spanning: of
een spronnsgewiize verandering van de momentane sinusvormioe span-

ning vóór het optreden van de fout ter grootte van tenminste 5% van de

piekwaarde van de nominale spanning;

de spanningsregeling zorgt ervoor dat de aanvoer van additionele blind-

stroom, afkomstig van de aansluitklemmen van de afzonderlijke elektriciteitsproductie eenheden onwekkingseenheden van de power park module, met

minimaal 2% en maximaal 4Q%-6% van de nominale stroom (gebaseerd op

het nominale schijnbare vermogen

c.

ningsafwijking verzekerd is:

per procent span-

de vereiste blindstroom is volledig beschikbaar na -10 ms (tijd tot eerste piek
bii-het-in-r.linoereffecti na de storinosaanvano in het net, met een stijgtijd van
minder dan 30 ms tussen 10 en 90% van do stabiele eindwaarde de stiigtiid
(de tijd vanaf de storingsaanvano die ervoor nodig is dat de te injecteren ad-

ditionele hlinristronm voor het eerst een waarde van 90% van de stabiele

eindwaarde bereikt) is maximaal 30 ms: de inslingertiid (de tiid vanaf de sto-

rinosaanvano die ervoor nodig is dat de te injecteren additionele blindstroom

blijvend tussen 90% en 110% van de stabiele eindwaarde is) is maximaal 60

d.

ms:

additionele blindstroominjectie wordt geleverd met een spanningslimiet van
ten minste 120% van de nominale spanning op de aansluitklemmen van de

afzonderlijke elektriciteitsproductie eenheden opwekkingseenheden van de

e.

power park module;

de te injecteren additionele blindstroom AU is-(gedefinieerd als het verschil
van de blindstroom tijdens de storing (IB) en de blindstroom voor de storing
(IBO)

1 en dezeis evenredig aan de spanningsafwijking als volgt: Al6 = ((U-Uo) /
k

UN ) [ IN

waarbij:

AU: additionele blindstroominjectie;

(U-Uo) / UN : relatieve spanningsafwijking in pu;
U: spanning tijdens de storing;
U0: spanning vóór de storing;

UN:

f.

g.
h.

nominale spanning;

nominale stroom;
k: helling voor de additionele blindstroominjectie;

IN:

het aanpassingsbereik van k is: 2 < k < 40-6;

de aanpassingsstap van k is kleiner dan of gelijk aan ftW-O.S pu;

de standaardwaarde van k is 2 voor een power park module aangesloten op
een net met een nominale spanning lager dan 66 kV en de standaardwaarde
van k is 5 voor een power park module aangesloten op een net met een no-

minale spanning van 66 kV en hoger indien een andere waarde dan de stan-

riaardwaarde wordt overeengekomen, wordt deze vastgelegd in de aansluit-

i.
j.

en transportovereenkomst

in geval van wijziging van het instelpunt geeft de netbeheerder twee weken
van tevoren een kennisgeving aan de aangeslotene;
nadat de storing voorbij is. de additionele blindstroominiectie wordt beëin-

digd hii teruokeer van de snanninosafwiiking (van een waarde van meer dan

10%1 naar een waarde van minder dan 10% van de effectieve nominale waar-

de op de aansluitklemmen van de afzonderiiike opwekkingseenheden van de
power oark module of na een tijdsbestek van vijf seconden na het begin van

de fout: een herhaald activeren van de additionele blindstroominiectie nadat

deze vanwege het bereiken van het einde van de fout is beëindigd, moet con-

k.
I

ceptueel worden vermeden:

de te injecteren blindstroom bedraagt minimaal IN bij maximale spanningsdaling: een hooere waarde van de blindstroom dan IN wordt niet geëist:
de tolerantie voor de grootte van de blindstroominiectie bij een soannings-
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en en onder de karakteristiek die de
verlaging
tie van de spanningsgrootte van tie additionele blin
verandering beschrijft, met als parameters:
1°. de bovengrens voor de tolerantie is bepaald door een lijn met een heilingshoek van constante k gelijk aan de inqestelde waarde en met gen
verhoging van 10% ten opzichte van de lijn door de oorsprong met de
zelfde hellinoshoek;
?° de ondernrens voor de tolerantie is bepaald door een lijn met een heli
lingshoek van constante k gelijk aan de inaestelde waarde en met een
verlaging van 20% ten opzichte van de liin door de oorsprong met dg
zelfde hellinoshoek.
hii een spanning laner dan 15% Uc is het leveren van stroom niet verplicht.

Met deze wijzigingen zijn de eisen die in de Netcode elektriciteit gesteld worden aan eenheden van
type A en type B in lijn met de vereisten van EN 50549-1 en EN 50549-2
Relatie met eisen aan eenheden van type C en D
De eisen van artikel 3.19 zijn ook van toepassing op eenheden van type C en type D. De extra bepaling dat bij spanningen beneden 15% Uc geen stroom hoeft te worden geïnjecteerd is dan ook eveneens van toepassing op deze eenheden. Deze verruiming heeft een geringe impact op de stabiliteit
van het net. Alleen bij kortsluitingen heel dichtbij de productie-eenheid is er invloed op de stabiliteit
van het net ter plaatse. Een kortsluiting ergens anders in het net leidt zelden tot een spanning bij de
productie-eenheid lager dan 15% Uc. De grootte van de impact van een kortsluiting op een productieeenheid elders in het net is nooit eenduidig, want dat hangt af van het productievermogen en de locatie in het net. De extra bepaling dat bij spanningen beneden 15% Uc geen stroom hoeft te worden
geïnjecteerd heeft geen invloed op het leveren van blindstroom na het opheffen van de kortsluiting. En
het is het leveren van blindstroom waarmee de spanning in het net snel weer op orde wordt gebracht.
Slotoverweging
In het vorengaande is aangegeven dat de voorgestelde aanpassing voor type A op middenspanning
en de aanpassing voor type B, C en D slechts een geringe impact op de stabiliteit van het elektriciteitsnet zullen hebben. De voorgestelde aanpassingen maken het voor aangeslotenen eenvoudiger
om conformiteit met de NC RfG aan te tonen en voor netbeheerders eenvoudiger om conformiteit met
de NC RfG voor eenheden van type A en type B te verifiëren en vast te stellen. Het belang daarvan
weegt naar onze overtuiging vele malen zwaarder dan de impact op de stabiliteit van het net.
Samenhang met andere codewijzigingsdossiers
Zoals hierboven al is aangegeven, is er samenhang met codewijzigingsvoorstel BR-2020-1676 d.d.
26-03-2020. De nu voorgestelde wijziging in artikel 3.15, zesde lid komt in de plaats van de in BR2020-1676 voorgestelde wijziging in dat artikellid. De in brief met kenmerk BR-2020-1767 voorgestelde wijziging van artikel 3.15, zesde lid, trekken we in middels onderhavige brief. Voor het overige zijn
de nu voorgestelde wijzigingen aanvullend op BR-2020-1676.
Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998
Voor de toetsing van het onderhavige voorstel is onderdeel h van het eerste lid van artikel 36 van de
Elektriciteitswet 1998 van belang. Het betreft hier immers een onderdeel van de implementatie van
één van de Europese codes. En de Europese codes zijn op hun beurt weer een uitvloeisel van de in
onderdeel h genoemde verordening en richtlijn.
Tevens zorgt dit voorstel er voor dat de formele aansluitvoorwaarden in de Netcode elektriciteit beter
aansluiten bij de praktische aansluitvoorwaarden in de Normen EN 50549-1 en -2. Daarmee dragen
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de voorgestelde wijzigingen bij aan het belang van de bevordering van het doelmatig handelen van
afnemers (artikel 36, eerste lid, onderdeel d).
Tot slot draagt het voorstel bij aan een eenvoudigere werkwijze voor het vaststellen van conformiteit
van elektriciteitsproductie-eenheden en dientengevolge aan de kwaliteit van dienstverlening van netbeheerders (artikel 36, eerste lid, onderdeel e).
Gevolgde procedure
Het voorstel is vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders, als bedoeld in artikel 32
van de Elektriciteitswet 1998, door de Taakgroep Regulering van de vereniging Netbeheer Nederland
op 27 mei 2020.
Het overleg met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt, als bedoeld in
artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998, heeft plaatsgevonden in de bijeenkomst van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten, gehouden op 24 september 2020. Het op dit voorstel betrekking
hebbende deel van het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage bijgevoegd. Naar aanleiding van
opmerkingen gemaakt tijdens dit overleg is de tekst voor artikel 3.15, zesde lid aangepast, is verhelderd dat de bestaande eisen in artikel 3.17 overeenkomen met het ‘stringente profiel’ uit NEN EN
50549-2 en is een alinea toegevoegd over de relatie van de voorgestelde aanpassingen met de eisen
die gesteld worden aan eenheden van type C en D.
Besluitvorming en inwerkingtreding
Gezien het doel van voorstel (certificering van eenheden van type A en type B) dringen wij aan op
spoedige behandeling van het voorstel. Een besluit is wenselijk voor 27 april 2021.
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoe
van ons bureau (gegevens zie briefhoofd).
contact opnemen met de heer
Met vriendelijke groet,

directeur Netbeheer Nederland
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Netcode elektriciteit

[22-12-2018], besluit 18/032994
[15-04-2000] besluit 00-011

[07-02-2009] besluit 102867/23

(....)

Artikel 3.15

[16-11-2010] rectificatie 102867/23

(

[15-04-2000] besluit 00-011

5.

[14-02-2003] besluit 100078/102

)

De elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten op een midden- of hoogspan-

ningsnet, is voorzien van en wordt bedreven met een automatische spannings-

[01-09-2005] besluit 101857/9

regeling waarvan de helling instelbaar is tussen 0% en 10%. De netbeheerder

[15-10-2020] BR-0202-1751

[15-04-2000] besluit 00-011

[01-09-2005] besluit 101857/9

kan op basis van de lokale situatie voor een elektriciteitsproductie-eenheid een

arbeidsfactor-regeling eisen of toestaan.

6.

De elektriciteitsproductie-eenheid, aangesloten op een middenspanningsnet of

op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau kleiner dan 110 kV, dient

[10-07-2019] besluit ACMAJIT/509776

bij verlaagde netspanning de maximaal beschikbare hoeveelheid blindvermogen

[26-03-2020] voorstel BR-2020-1676

te kunnen leveren, gedurende de volgende tijdsperioden:

[15-10-2020] BR-0202-1751

a.

onbeperkt bij een verlaagde netspanning kleiner dan of gelijk aan U„ en

b.

15 minuten bij een verlaagde netspanning kleiner dan 0,95 U„ en groter
dan of gelijk aan 0,85 Un;

c.

groter dan of gelijk aan 0,95 U„;

10 seconden bij een verlaagde netspanning kleiner dan 0,85 U. en groter
dan nf gelijk aan 0.8 U.r-tenai-de elektricitoitsoroductie-eenheid op grond

van artikel 3.17. tweede of derde lid, eerder is ofooschakeld;

(...)

Artikel 3.19

[gereserveerd]

[18-07-2020] ACM/18/034719

[26-03-2020] voorstel BR-2020-1676

[15-10-2020] BR-0202-1751

(

)

10. De power park module is in staat snelle foutstroom op het overdrachtspunt van
de aansluiting te leveren in het geval van symmetrische (driefasen) storingen, als
bedoeld in artikel 20. tweede lid, onderdeel b, van de Verordening (EU)

7016/631 (NC RfGl. onder de volgende voorwaarden:

a.

ingeval van een snanningsafwiikina van meer dan 10% van de effectieve
waarde oo de aansluitklommen van de afzonderlijke eloktriciteitsoroductie-

eenheden van do power park module wordt-additionele blindstroominjectie

wordt geactiveerd indien oo de aansluitklemmen van de afzonderiijke op-

wekkingseenheden van de power park module één van de volgende verschijnselen plaatsvindt:
1°

een afwijking van meer dan 10% van de effectieve waarde van de nominale spanning: of

een sprongsgewijze verandering van de momentane sinusvormige

spanning vóór het optreden van de fout ter grootte van tenminste 5%

b.

van de piekwaarde van de nominale spanning:

de spanningsregeling zorgt ervoor dat de aanvoer van additionele blindstroom, afkomstig van de aansluitklemmen van de afzonderlijke elektrici-

teitsproductie eenheden opwekkinoseenheden van de power park module,
met minimaal 2% en maximaal 40%-6% van de nominale stroom (gebaseerd op het nominale schijnbare vermogeR-SM,-==-JAP»M.;-^-QmaA3-Per

c.

procent spanningsafwijking verzekerd is;

de vereiste blindstroom is volledig beschikbaar na -10 ms (tijd tot eerste

piek bii het m-slingereffect) na de storinosaanvano in het net, met eea
stijgtiid van minder dan 30 ms tussen 10 en 90% van de stabiele eindwaaf-

de-de stiiotiid (de tiid vanaf de storinosaanvang die ervoor nodig is dat de
te injecteren additionele blindstroom voor het eerst een waarde van 90%

van de stabiele eindwaarde bereikt! is maximaal 30 ms: de inslinoertiid (de

tiid vanaf de storinqsaanvang die ervoor nodig is dat de te injecteren addi-

tionele blindstroom blijvend tussen 90% en 110% van de stabiele eindd.

waarde isl is maximaal 60 ms:

additionele blindstroominjectie wordt geleverd met een spannïngslimiet
van ten minste 120% van de nominale spanning op de aansluitklemmen

van de afzonderlijke elektriciteitsproductie eenheden opwekkinoseenheden

e.

van de power park module;

de te injecteren additionele blindstroom Al» «-(gedefinieerd als het verschil

van de blindstroom tijdens de storing (U) en de blindstroom voor de sto-

ring (lBo) 1 en dezeis evenredig aan de spanningsafwijking als volgt: AIB = (

(U-Uo) /

waarbij:

UN ) |

Als: additionele blindstroominjectie;
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(U-Uo) / UN : relatieve spanningsafwijking in pu;
U: spanning tijdens de storing;
Do: spanning vóór de storing;
UN: nominale spanning;
lN: nominale stroom;

f.

g.
h.

k: helling voor de additionele blindstroominjectie;

het aanpassingsbereik van k is: 2 < k i 40-6:

de aanpassingsstap van k is kleiner dan of gelijk aan ftOt-O.5 pu:

de standaardwaarde van k is 2 voor een power park module aangesloten
op een net met een nominale spanning lager dan 66 kV en de standaard-

waarde van k is 5 voor een power park module aangesloten op een net met
een nominale spanning van 66 kV en hoger indien een andere waarde dan
de standaardwaarde wordt overeengekomen, wordt deze vastgeleod in de

i.
j.

aansluit- en transportovereenkomst:

in geval van wijziging van het instelpunt geeft de netbeheerder twee weken

van tevoren een kennisgeving aan de aangeslotene;
nadat de storing vooFbii-é^-de additionele blindstroominjectie wordt beëindigd hii terupkeer van de spanninpsafwiikino (van een waarde van meer

dan 10%> naar een waarde van minder dan 10% van de effectieve nominale

waarde oo de aansluitklemmen van de afzonderlijke opwekkingseenheden

van de power park module of na een tijdsbestek van vijf seconden na het

begin van de fout: een herhaald activeren van de additionele blindstroom-

iniertie nadat deze vanwege het bereiken van het einde van de fout is be-

ëindigd. moet conceptueel worden vermeden:

k.

de te injecteren blindstroom bedraagt minimaal IN bij maximale spanningsdaling: een hogere waarde van de blindstroom dan In wordt niet ge-

L.

de tolerantie voor de grootte van de blindstroominiectie bii een soanningsverlaging is bepaald door lijnen boven en onder de karakteristiek die de

elst;

grootte van de additionele blindstroominiectie als functie van de spanningsverandering beschrijft, met als parameters:
1°

de bovengrens voor de tolerantie is bepaald door een lijn met een hellingshoek van constante k gelijk aan de inoestelde waarde en met een

verhoging van 10% ten opzichte van de lijn door de oorsprong met de
?°

zelfde hellinoshoek;

de ondergrens voor de tolerantie is bepaald door een lijn met een hellinoshoek van constante k aeliik aan de inoestelde waarde en met een

verlaging van 20% ten opzichte van de lijn door de oorsprong met de

(...)

m.

zelfde hellingshoek.

bii een spanning lager dan 15% Uc is het leveren van stroom niet verplicht.
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Van

Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten

Datum

24 09 2020

Plaats

NBNL, Den Haag // online

Voorzitter
Secretaris
Aanwezig

Namens de representatieve organisaties:

VEMW:
E-NL:
Holland Solar:
NWEA:
Energie Samen:
VMNED:
NVDE:

Namens een representatief dee! van de partijen dat zich bezighoudt met leveren, transporteren en meten van energie:
NEDU:
,
,
Namens de gezamenlijke netbeheerders:
NBNL:
TenneT:

Afwezig

NOGEPA, VA

[■■■■]

3. Codewijzigingsvoorstel Harmoniseren Netcode en 50549-1 en -2 (D-2020-10602)
NBNL geeft een toelichting.
E-NL: Heeft twee opmerkingen bij het voorstel. Als eerste: artikel 3, punt 15, lid 5, instelbare
helling; de eis is specifieker dan de EN-norm, die geen helling eist, maar een instelbare,
spanningsafhankelijke blindvermogenregeling, zonder gedefinieerde karakteristiek.
E-NL
stelt voor de tekst te vervangen door: “
welke vrij instelbaar is”. Als tweede: onder norm
50549-2 worden twee profielen onderscheiden voor de FRT-karakteristiek: een default en
een stringent profiel. Het voorstel wil uitgaan van het stringente profiel. E-NL stelt voor om
met het default profiel te werken. De argumentatie om het duurdere, stringente profiel te
hanteren, ontbreekt.
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NBNL: Gaat er in mee dat "helling” gezien kan worden als karakteristiek. Stelt voor de
voorziening voor om “waarvan de helling instelbaar is” te schrappen en sec te bepalen dat
de productie-eenheid over een 'instelbare' automatische spanningsregeling beschikt.. Wat
betreft het tweede punt: de discussie over de eisen voor de FRT-karakteristiek voor type B
is eerder gevoerd en heeft geleid tot de eis die nu in de netcode staat. De norm biedt ruimte
voor deze eis. Voor het doel van het voorstel is er geen noodzaak om een inhoudelijke eis,
die er al is, opnieuw te bediscussiëren.
Energie Samen: Ondersteunt de overgang naar een Europese norm. Zou het mogelijk zijn
om veel teksten uit de netcode te schrappen en slechts te verwijzen naar de norm?
NBNL: Het verdient voorkeur om de eisen, die vanuit de RFG gezien nationaal ingevuld
moeten worden, ook in de nationale regelgeving, bij voorkeur in overeenstemming met de
normen, op te nemen. Alleen naar normen verwijzen is onwenselijk, omdat normen niet
publiek toegankelijk zijn.
Holland Solar: Heeft nog circa twee weken nodig om intern akkoord te verkrijgen.
VEMW: Onderschrijft het nut van de certificaten. Een zorgpunt is dat het lijkt of vanuit de
type A opwekkingseenheden minder beroep kan worden gedaan op blindvermogen. Het
kan gevolgen hebben voor de blindvermogenhuishouding van de netbeheerder. Het is lastig
om in te schatten hoe groot die gevolgen zullen zijn. VEMW heeft geen principiële bezwaren tegen het codewijzigingsvoorstel.
NBNL: De normen gaan over laag- versus middenspanning. De types A en B matchen niet
strikt met die indeling. De bulk van type A zit in Nederland op laagspanning. Waar type A
door het voorstel geraakt wordt, betreft het type A op middenspanning. Dat betreft een beperkt aantal eenheden. Wat er nu in artikel 3.15 staat, is bovendien tegenstrijdig met de
bepalingen voor type B in artikel 3-17. De feitelijke verandering van het voorstel voor wat
betreft blindvermogen is dan ook beperkt (tot type A op middenspanning).
VEMW: De toelichting neemt veel van de zorg weg.
Energie Samen: Hoe minder synchrone generatoren er zijn, hoe meer er op omvormers
moet worden teruggevallen. Dat is echter nog niet op zeer korte termijn nodig.
Holland Solar: Voor nieuwe partners wordt toegevoegde waarde gecreëerd.
NBNL: Merkt nog op dat in onderdeel m van artikel 3.19, lid 10 de tekst nu luidt: “U is groter
dan 15% UC indien de power park module is aangesloten op middenspanning”. Deze tekst
lijkt te suggereren dat beneden 15% Uc geen stroom geleverd mag worden. Dat is niet de
bedoeling. De tekst zal zodanig worden aangepast dat er geen verbod op leveren van
stroom onder 15% Uc staat, noch een plicht. Het mag, maar het hoeft niet.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering er unaniem mee instemt om het voorstel
met de genoemde aanpassing naar de ACM te sturen.

