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Op 31 maart 2021 heeft TenneT TSO B.V., hierna "TenneT", op grond van artikel 15(4) van Verordening 
(EU) 2019/943 een beoordelingsverslag van de minimale capaciteitsmarges beschikbaar voor 
grensoverschrijdende handel in 2020 ter goedkeuring toegestuurd aan de Autoriteit Consument en Markt , 
verder: "de ACM". Dit beoordelingsverslag is opgesteld in het kader van het actieplan dat de minister van 
Economische Zaken en Klimaat in december 2019 heeft vastgesteld. 
 
De ACM heeft deze aanvraag tot goedkeuring op 15 april 2021 gepubliceerd en belanghebbende 
organisaties in staat gesteld om een zienswijze te geven op deze aanvraag. Statkraft Markets B.V., hierna 
"Statkraft" genoemd, heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en op 29 april 2021 een zienswijze bij de 
ACM ingediend.1 Per brief van 15 mei 2021 met bovengemeld kenmerk, heeft de ACM vervolgens TenneT in 
staat gesteld en een verzoek gedaan om te reageren op deze ingebrachte zienswijze. TenneT maakt graag 
gebruik van deze mogelijkheid. Deze brief dient als de reactie van TenneT op de ingebrachte zienswijze van 
Statkraft aangemerkt te worden en bevat, behoudens de persoonlijke gegevens van de behandelaar, geen 
vertrouwelijke gegevens. Verder heeft TenneT op voorhand geen bezwaar tegen integrale openbaarmaking 
van de inhoud van deze brief. 
 
Hieronder reageert TenneT achtereenvolgens op de punten die zijn ingebracht door Statkraft in haar 
zienswijze. Een aantal punten zijn hierbij gebundeld, omdat zij met elkaar samenhangen. 
 
 
  

                                                      
1 ACM heeft deze zienswijze gepubliceerd op https://www.acm.nl/nl/publicaties/zienswijze-statkraft-over-
beoordelingsverslag-tennet-actieplan    
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1. & 2. Zoals onderbouwd in tabel 4 in sectie 6.3 van het beoordelingsverslag heeft TenneT mede in de 
periode van 1 juni tot en met 18 juli te maken gehad met congesties in het Nederlandse net. Deze 
congesties werden veroorzaakt door een combinatie van een ongeplande uitval van het 
netwerkelement Meeden-Zwolle 380 Wit en meerdere geplande niet-beschikbaarheden van andere 
netwerkelementen in Noord-Nederland, ten behoeve van onderhoud en capaciteitsuitbreidingen. 
Ten gevolge daarvan zag TenneT zich genoodzaakt om met het oog op de operationele veiligheid 
maatregelen te treffen. De verdere beschrijving m.b.t. de operationele veiligheid en de getroffen 
maatregelen, zal verder worden toegelicht in punt 3 van deze reactie. 

 
 TenneT heeft als beleid om eventuele benodigde reductie op grenscapaciteit in het Eemshaven 

gebied 50-50 toe te passen op beide daarop uitkomende biedzonegrenzen NL-NO2 (NorNed) en 
NL-DK1 (COBRAcable), op basis van het uitgangspunt dat deze biedzonegrenzen gelijk dienen te 
worden behandeld. TenneT erkent het standpunt van Statkraft dat dit, gegeven de marktsituatie in 
deze betreffende periode, tot een minder optimale economische uitkomst heeft geleid dan wanneer 
de reductie ongelijk over beide verbindingen was verdeeld en hoofdzakelijk op COBRAcable was 
toegepast. Echter, bij gebrek aan een geldige methode voor verdeling van capaciteit die rekening 
houdt met prijsontwikkelingen in aanpalende biedzones en de gunstigste welvaartsuitkomsten doet 
prevaleren, ziet TenneT zich op dit moment genoodzaakt om uit oogpunt van non-discriminatie 
reducties gelijk te verdelen over de betrokken biedzonegrenzen. 

 
 In de toekomst voorziet TenneT wel mogelijkheden om anders om te gaan met eventuele reducties 

zonder voorbij te hoeven gaan aan het non-discriminatiebeginsel. Door middel van het instellen van 
een virtuele biedzone bij het toepassen van Advanced Hybrid Coupling (AHC), zullen er 
mogelijkheden worden gecreëerd om via marktkoppeling de (al dan niet beperkte) capaciteit op een 
niet-discriminerende wijze en welvaartsoptimaal te alloceren over beide biedzonegrenzen. Conform 
artikel 13(4) van de Day-Ahead Capacity Calculation Methodology of the Core CCR (Core DA CCM) 
moeten de Core TSO's uiterlijk 18 maanden na de inwerkingtreding van deze methodologie een 
implementatievoorstel opleveren2. De huidige verwachting is dat op basis hiervan, AHC rondom 
2024 operationeel zou kunnen worden. 

 
 Vooralsnog is TenneT voornemens om het huidige beleid van een gelijke verdeling van reducties 

voort te zetten. Wel is TenneT van plan om alternatieve opties te evalueren hoe eventuele 
benodigde reducties meer welvaartsoptimaal zouden kunnen worden verdeeld over beide 
biedzonegrenzen, welke redelijkerwijs zouden kunnen worden toegepast in de tussenperiode totdat 
AHC is geïmplementeerd. Randvoorwaarde is dat deze alternatieve opties rekening houden met het 
non-discriminatiebeginsel en de andere principes van Verordening (EU) 2019/943 en Verordening 
(EU) 2015/1222. Indien TenneT hier geschikte mogelijkheden voor identificeert, zullen deze aan de 
ACM en stakeholders worden voorgelegd alvorens een besluit over toepassing wordt genomen.  

                                                      
2 ACER Decision No 02/2019 of 21 February 2019 on the Core CCR TSO's proposals for the regional design of the day-
ahead and intraday common capacity calculation methodologies, Annex I. 
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3.  TenneT rekent de netten zorgvuldig door op netveiligheid en op maximale facilitering van de markt. 

De berekeningen vinden op diverse momenten plaats: doorrekenen van een jaar aan de hand van 
de diverse scenario's, kwartaal, week, dag en gedurende de dag. In het kader van de netveiligheid 
mag een enkele storing van een willekeurig netelement niet leiden tot een onderbreking van de 
transportdienst bij aangeslotenen. Dit principe wordt de enkelvoudige storingsreserve (N-1) 
genoemd. Deze enkelvoudige storingsreserve is niet alleen van toepassing als het net volledig in 
bedrijf is, maar ook als een deel of delen van het net uit bedrijf zijn. De geplande (onderhouds-) 
situatie met delen van het net uit bedrijf is daarbij de meest 'zware' bedrijfstoestand om te voldoen 
aan de voornoemde norm omdat er in zo'n situatie al andere delen van het net niet beschikbaar zijn.  

 
De toegepaste reducties zijn bepaald op basis van de week-vooruit netveiligheidsanalyses zoals 
omschreven in sectie 4.3 van het beoordelingsverslag. De verschillende voorziene niet-
beschikbaarheid (VNB) en onvoorziene niet-beschikbaarheid (ONB) in tabel 4 van het 
beoordelingsverslag hebben ervoor gezorgd dat afgelopen jaar 1900 tot 2650 MVA van de 5790 
MVA aan productiecapaciteit getransporteerd kon worden op interne netwerk elementen tijdens 
deze ONB's/VNB's. Gedurende de periode die Statkraft aangeeft in de zienswijze, mei-augustus, 
heeft in de periode 29/5/2020 – 19/7/2020 o.a. een ONB plaatsgevonden op de verbinding MEE-
ZL380 wit. In dit deel van het 380 kV net in het noorden van Nederland zit relatief veel productie 
(onshore en offshore) gecombineerd met AC en DC interconnectoren; belasting heeft in dit deel van 
het 380 kV net minder impact. Vanwege deze ONB was TenneT langdurig genoodzaakt om de N-1 
netveiligheid te borgen door te zorgen dat er niet meer dan 2650 MVA aan productievermogen 
getransporteerd zou hoeven te worden uit het gebied ten noorden van MEE380. Dit is gebaseerd op 
een uitval van de laatste verbinding (MEE-ZL zwart), in welk geval het productie vermogen door het 
220 kV-net via 3 transformatoren in EEM380 en 1 transformator in MEE380 getransporteerd zou 
moeten worden.  
 
Om aan het N-1 netveiligheidslimiet van 2650 MVA te kunnen voldoen gedurende deze periode, 
heeft TenneT voor een totaal volume van 3140 MVA maatregelen genomen, waaronder remedial 
actions, o.a. in de vorm van het aangaan van productierestrictie-overeenkomsten met lokale 
productie eenheden om de invoeding in het Eemshavengebied te beperken, en daarnaast het 
verlagen van de NTC-capaciteit van COBRAcable en NorNed. Bij het bepalen van de omvang van 
restricties wordt verder ook gekeken naar andere operationele veiligheidsaspecten, zoals 
bijvoorbeeld de noodzaak voor een minimale hoeveelheid kortsluitvermogen wat o.a. geleverd kan 
worden door conventionele centrales, en de verwachting of er voldoende opwaarts redispatch 
potentieel volume is in het dag-vooruit of intraday tijdskader. 

 
 
  



 

 

 

 
 

 TenneT TSO B.V. 
DATUM 28 mei 2021 
ONZE REFERENTIE REG-N 21-034 
PAGINA 4 van 6 

 

4.  Statkraft haalt als alternatief voor reducties aan dat TenneT grensoverschrijdende remedial actions 
had kunnen inzetten zoals grensoverschrijdende redispatching. Statkraft meent verder dat TenneT 
ingevolge artikel 16(4) van Verordening (EU) 2019/943 verplicht is om hier remedial actions voor te 
gebruiken. Dit is echter te kort door de bocht. 

 
Dergelijke maatregelen kunnen niet worden toegepast zonder dat daar afspraken en processen voor 
zijn tussen de betrokken TSO's, inclusief de wijze waarop het benodigde vermogen voor deze 
maatregel wordt gecontracteerd uit de markt. Op zichzelf is het mogelijk om dergelijke afspraken – 
alvorens het Europees-wettelijke kader voor gecoördineerde redispatching en countertrading is 
geïmplementeerd, zie hierna – tussen de betrokken TSO's vrijwillig overeen te komen, maar deze 
zijn niet verplicht en bestaan ten aanzien van de grenzen NL-NO2 en NL-DK1 op dit moment ook 
niet. Met andere woorden: momenteel heeft TenneT geen overeenkomsten met Statnett en 
Energinet waarmee grensoverschrijdende redispatching of compensatiehandel langdurig kan 
worden ingezet als alternatief voor capaciteitsreducties op deze biedzonegrenzen. Indien TenneT 
wel dergelijke bilaterale overeenkomsten had gehad omtrent grensoverschrijdende redispatching en 
compensatiehandel voor deze biedzonegrenzen, dan had redelijkerwijs van haar verlangd kunnen 
worden om deze ook in te zetten.  

 
Statkraft haalt aan dat artikel 16(4) van Verordening (EU) 2019/943 de verplichting bevat voor TSO's 
om remedial actions in te zetten voor capaciteitsmaximalisatie, ten minste tot aan de 
minimumcapaciteit van artikel 16(8). Artikel16(4) schrijft echter ook voor dat dit op basis van een 
gecoördineerd en niet-discriminerend proces moet plaatsvinden. De benodigde methodologieën 
voor gecoördineerde redispatching en compensatiehandel zijn echter allemaal nog niet 
geïmplementeerd. Het gaat hier om: 

 de methodologie voor gecoördineerde redispatching en compensatiehandel o.b.v. artikel 35 
van Verordening (EU) 2015/1222; 

 de methodologie voor de coördinatie van de operationele veiligheid o.b.v. artikel 76 van 
Verordening (EU) 2017/1485; 

 de kostendelingsmethodologie voor redispatching en compensatiehandel o.b.v. artikel 74 
van Verordening (EU) 2015/1222. 

 
Vanaf het moment dat deze benodigde methodologieën operationeel zijn, zal TenneT verplicht zijn 
om ook de capaciteit op de biedzonegrenzen NL-NO2 en NL-DK1 in overeenstemming met deze 
methodologieën te maximeren om ten minste de minimumcapaciteit van 70% MACZT te bereiken. In 
het onderhavige verslagjaar was dit niet het geval, en ook op dit moment is dit nog niet het geval. 
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5. In principe heeft Statnett gelijk dat voor het beoordelen van of er voldoende capaciteit op de 
biedzonegrenzen is vrijgegeven, ook moet worden gekeken naar de capaciteit welke op relevante 
interne kritieke netwerkelementen (naar de Engelse afkorting de "CNEs") beschikbaar is gemaakt. 
TenneT past dit ook toe bij het beoordelen van de hoeveelheid capaciteit welke voor zone-
overschrijdende handel beschikbaar is gemaakt binnen de CWE-regio. 

 
 Deze methodiek kan echter (nog) niet worden toegepast bij het beoordelen van de beschikbaar 

gestelde capaciteit op de NL-DK1 en NL-NO2 biedzonegrenzen, omdat er hier geen 
capaciteitsberekening plaatsvindt waarbij interne Nederlandse netwerkelementen specifiek worden 
meegenomen. Zodoende kan voor deze biedzonegrenzen momenteel alleen worden beoordeeld of 
is voldaan aan de minimale marge van 70%, conform artikel 16(8) van Verordening (EU) 2019/943, 
door te kijken of de netto transmissiecapaciteit op deze grenzen ten minste 70% van de 
transmissiecapaciteit van de interconnectoren bedraagt. Zoals gerapporteerd in sectie 6.3 van het 
beoordelingsverslag lagen er 19% van de tijd voor DK1->NL en 14% van de tijd voor NO2->NL 
interne congesties in het Nederlandse net ten grondslag aan reducties op deze biedzonegrenzen. 

 
Verder wil TenneT opmerken dat voor interne Nederlandse netwerkelementen er momenteel (nog) 
geen eis van 70% geldt, maar dat op interne netwerkelementen een minimum moet worden 
vrijgemaakt overeenkomstig het lineaire traject zoals vastgesteld in het actieplan voor Nederland en 
de van toepassing zijnde derogaties. De 70% eis voor deze biedzonegrenzen geldt alleen specifiek 
op de interconnectoren NorNed en COBRAcable. 
 
Tot slot wil TenneT opmerken dat de interne Nederlandse netwerkelementen worden gemonitord als 
onderdeel van de CWE-regio, waarbij voor elk netwerkelement individueel per MTU en per richting 
wordt beoordeeld of de minimale hoeveelheid zone-overschrijdende capaciteit beschikbaar is 
gemaakt. Deze methodiek is uiteengezet in sectie 5.1 van het beoordelingsverslag. De 
netwerkelementen worden dus wel degelijk gemonitord, maar eventuele onderschrijdingen voor 
deze elementen worden aan de CWE-regio toegewezen.  
  

6.  TenneT onderschrijft de doelstellingen en uitgangspunten van de Verordening (EU) 2019/943, en zet 
zich in om deze binnen haar mogelijkheden te realiseren. TenneT streeft er naar om de beschikbare 
capaciteit voor zone-overschrijdende handel te maximaliseren, binnen de technische veilige grenzen 
van het net. Daar staat tegenover dat TenneT ook, indien het dat noodzakelijk acht om de 
operationele veiligheid van het net en het gehele elektriciteitssysteem te garanderen, eventuele 
maatregelen treft waaronder reductie van grensoverschrijdende capaciteit. Welvaartsmaximalisatie 
mag dan een van de uiteindelijke doelen van de Verordening zijn, maar het vormt geen zelfstandig 
criterium op basis waarvan van het non-discriminatiebeginsel afgeweken kan worden. TenneT is van 
mening een getrouwe uitvoering te geven aan artikel 16(4) en (8) van Verordening (EU) 2019/943, 
naar de huidige stand van implementatie van de relevante methodologieën.  
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Middels het uitgebreide beoordelingsverslag heeft TenneT er naar gestreefd om alle betrokken 
partijen transparant en in detail te informeren over hoe TenneT de verschillende verplichtingen 
vanuit de Verordeningen en de diverse methodologieën heeft uitgevoerd, en tot hoeveel beschikbare 
capaciteit voor zone-overschrijdende handel dat heeft geleid.  

 
 
Hoogachtend, 
TenneT TSO B.V. 

 

 
 
 

 

- 
Head Regulatory Affairs Netherlands 

 

 




