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Onder verwijzing naar de brief van 19 december jongstleden1 met het verzoek om een
uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (hierna: UHT) uit te voeren, bericht ik u namens de
Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) als volgt.

Aanleiding en doelstelling van het Besluit
Het Besluit vormt een uitwerking van artikel 22a, zevende lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna:
de E-wet). De toevoeging van dit artikel aan de E-wet vormt een onderdeel van het wetsvoorstel
Voortgang Energietransitie (VET), dat aangeboden is aan de Tweede Kamer. Met artikel 22a van
de E-wet wordt geregeld in welke gevallen een netbeheerder een bovengronds gedeelte van een
elektriciteitsnet moet verplaatsen of vervangen door een ondergronds deel. Gemeenten en
provincies kunnen – voor door de minister aangewezen tracédelen – daartoe bij de netbeheerder
een verzoek indienen. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, voert de netbeheerder het verzoek
uit. Het Besluit bepaalt welk deel van de kosten die een netbeheerder maakt voor de uitvoering van
een verzoek wordt betaald door de indiener van het verzoek. Ook definieert het besluit de
bestanddelen waaruit die kosten in ieder geval bestaan. Daarnaast bevat dit besluit enkele
procedurele bepalingen.
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Graag wil ik u danken voor het toezenden van het concept Besluit verplaatsen en verkabelen
hoogspanningsverbindingen (hierna: het Besluit)2. In deze brief vindt u de resultaten van het
onderzoek van de ACM naar de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het Besluit.
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Resultaten onderzoek ACM
De ACM heeft het Besluit onderzocht op de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Uit dit
onderzoek zijn ten aanzien daarvan geen bezwaren opgekomen, en dus concludeert de ACM dat
het Besluit uitvoerbaar en handhaafbaar is. De Regeling zal niet leiden tot een capaciteitsvraag bij
de ACM.
De ACM heeft twee aanbevelingen voor het Besluit:
1.

De ACM constateert dat er geen uiterste termijn is waarbinnen de netbeheerder het verzoek tot
het verplaatsen of verkabelen moet uitvoeren. Dit kan tot de situatie leiden dat onduidelijk is
hoe de netbeheerder de investering moet prioriteren bij gebrek aan capaciteit. Graag ziet ACM
een concrete termijn waarbinnen de netbeheerder de investering moet uitvoeren. Dit neemt
deze onduidelijkheid weg en vereenvoudigt ook de handhaafbaarheid, bijvoorbeeld in geval
van een geschil dat de verzoeker bij ACM aanhangig maakt.

2.

De ACM constateert dat in de Nota van Toelichting staat dat het deel van de kosten dat niet
door de verzoeker wordt betaald “zal worden verdisconteerd in de tarieven”, cq dat de
netbeheerder “deze kosten mag doorberekenen in de tarieven”. Gelet op het artikel 41b, zoals
dat nu is voorgesteld in wetsvoorstel VET, wordt hiermee gedoeld op efficiënte kosten (“de
kosten, voor zover doelmatig’”). ACM beveelt aan, om verwarring te voorkomen, dat dit
opgenomen wordt in de Nota van Toelichting.

Heeft u vragen?
De ACM is graag bereid tot nader overleg over de inhoud van deze brief. U kunt hiervoor contact
laten opnemen met Björn de Groot. Hij is bereikbaar via 070 7222167 of Bjorn.de.Groot@acm.nl.
Uw zaak is geregistreerd onder zaaknummer ACM/17/024385. Wilt u dit nummer vermelden als u
contact met ons opneemt?
Hoogachtend,
Autoriteit Consument en Markt,
namens deze:

dr. F.J.H. Don
bestuurslid
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