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Geachte mevrouw Leijten,
Hierbij ontvangt u een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van voorwaarden als

bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. Het voorstel betreft een aantal

inhoudelijke en redactionele fouten en inconsistenties in Hoofdstukken 3, 6, en 13 van de Netcode

elektriciteit.

Aanleiding van het voorstel

De aanleiding van het voorstel is de constatering dat door de hoeveelheid voorstellen en besluiten van

de afgelopen twee jaar ter implementatie van de Europese Codes onbedoeld fouten en inconsistenties
in de Netcode elektriciteit zijn geslopen. Met dit voorstel worden de tot nog toe gevonden fouten en

inconsistenties hersteld.

Inhoud van het voorstel
Bijlage 1 bij dit voorstel bevat de tekst van die artikelen uit de Netcode elektriciteit, 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 tekst in de artikelen 9.41 en 9.45 van de Netcode elektriciteit betreft wijzigingen
in voorstel BR-2019-1624 (congestiemanagement, ACM-dossier ACM/20/039621)

rood weergegeven tekst in de artikelen uit Hoofdstuk 13 van de Netcode elektriciteit betreft
wijzigingen in voorstel BR-2020-1735 (Implementatie KORRR)
overige rood weergegeven tekst betreft wijzigingen in voorstel BR-2020-1676 (NC HVDC 38 +
snelle foutstroom, ACM-dossier ACM/18/034086)
paars weergegeven tekst betreft het onderhavige voorstel.

Toe te voegen tekst is onderstreept en te verwijderen tekst is doorgehaald.
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Toelichting op het voorstel

Het voorstel betreft de volgende geconstateerde fouten en inconsistenties:
1.

Vastlegging 1 pu

3.

Overlappende eisen voor power park modules van type D

2.

4.
5.

6.

7.

Fout in artikel 3.13, vijfde lid
Fouten in artikel 3.33

Nieuw artikel 3.35 t.b.v. maatwerk bij aansluitingen van OPPM's

Onduidelijke tekst artikel 6.14

Inconsistente aanlevertijden in paragraaf 13.2

Per onderwerp volgt in deze brief een toelichting op de voorgestelde wijzigingen.
1.

Vastlegging 1 pu

Op tientallen plekken is in de Netcode elektriciteit een eis geformuleerd in termen van pu (afkorting

van het Engels per unit'). Echter, er is niet vastgelegd welke waarde 1 pu heeft. Aangezien dat kan

leiden tot onduidelijkheid over de desbetreffende bepalingen, stellen we voor om de betekenis van pu

vast te leggen in de Begrippencode elektriciteit. We sluiten daarbij aan bij de omschrijving die wordt

gehanteerd in NEN EN 50549-2, artikel 3.3.4 én bij de thans gebruikelijke praktijk. In NEN EN 505492, artikel 3.3.4 staat dat met referentiespanning wordt bedoeld de nominale spanning in een
laagspanningsnet en in een hoogspanningsnet en de overeengekomen spanning in een

middenspanningsnet. Voor laagspanning en middenspanning nemen we definitie over. Om elke

verwarring in geval van een laagspanningsnet te voorkomen, stellen we voor om daar nog aan toe te

voegen dat het bij een laagspanningsnet de spanning 230 V betreft. Voor hoogspanning maken we op
grond van de thans gebruikelijke praktijk onderscheid tussen de hoogspanningsnetten met een

spanningsniveau kleiner dan of gelijk aan 220 kV en de hoogspanningsnetten met een

spanningsniveau groter dan 220 kV. Voor de eerste categorie geldt dat 1 pu gelijk is aan de

overeengekomen spanning. Voor de tweede categorie hebben we in Nederland alleen te maken met
netten van het netspanningsniveau van 400 kV (doorgaans ook het 380 kV-niveau genoemd). Voor

die netten is de referentiespanning 1 pu 400 kV, zoals beschreven in NC RfG artikel 16(2)(iv) en NC
DCC artikel 13(3). Hoewel voor die netten 1 pu al gedefinieerd is in NC RfG en NC DCC, stellen we

voor om voor de duidelijkheid dat spanningsniveau toch te noemen in de nu voorgestelde definitie.
De definitie wordt dan:
121-12-2020] BR-2020-1776J21-12-2020]
BR-2020-1776

Per unit (pul

De referentiespanning die in een laagspanningsnet gelijk is aan de spanning Un te weten
Z.IO V. in een middenspanninqsnet gelijk is aan de spanning U,, in een hoogspanningsnet

met een spanningsniveau kleiner dan of gelijk aan 220 kV gelijk is aan spanning Ut en
voor het netspanningsniveau van 400 kV ('
gelijk is aan 400 kV.

2.

Fout in artikel 3.13, vijfde lid

Artikel 3.13, vijfde lid, is de uitwerking van de niet-limitatieve eis uit artikel 13, vierde lid van de NC

RfG, namelijk de vaststelling van de toegestane reductie van het werkzaam vermogen ten opzichte

Pagina 2 van 17

Datum

Kenmerk

BR-2020-1776

21 december 2020

van de maximale productiecapaciteit bij een dalende frequentie. Bij het opstellen van het voorstel dat
heeft geleid tot de huidige tekst van artikel 3.13, vijfde lid, hebben we het vijfde lid van artikel 13 van

de NC RfG niet in ogenschouw genomen. Volgens dat artikellid dient bij het vaststellen van de

toegestane reductie van het werkzaam vermogen bij dalende frequentie ook de

omgevingsomstandigheden en de technische mogelijkheden van de productie-eenheden betrokken te

worden.

Artikel 3.13, vijfde lid, is nu echter generiek geformuleerd en geldt dus voor alle productie-eenheden.
Dat is niet alleen niet de bedoeling van de NC RfG geweest, het is ook in tegenspraak met de eisen

voor de gelimiteerde frequentiegevoelige modus - onderfrequentie (LFSM-U) uit artikel 15, tweede lid

van de NC RfG en artikel 3.24, tweede lid van de Netcode elektriciteit.

We stellen daarom voor om de ‘technische mogelijkheid van de productie-eenheid' alsnog expliciet op

te nemen in artikel 3.13, vijfde lid:
[15-04-2000] besluit <XM>11

[14-02-2003] besluit 100078/102

5.

[01-09-2005] besluit 101857/9

De elektfiateitspfoductie-eenheid mag beneden een frequentie van 49,5 Hz het
werkzaam vermogen feduceren met een gradiënt van 10% van de maximale

capaciteit bij 50 Hz, per frequentiedating met 1 Hz, ais bedoeld in artikel 13, vier<ie

[21-12.2020] BR-2020-1776

mogelijkheden van de elektriciteitsproductie-eenheid daartoe aanleiding geven.
wordt het toestaan van reductie van het werkzame vermogen beneden een

frequentie van 49.5 Hz met een gradiënt van 10% van de maximale capaciteit bij
50 Hz per frequentiedaling met 1 Hz. als bedoeld in artikel 13, vierde en vijfde lid.

van de Verordening (EU) 2Q16/631 (NC RfG) vastgelegd in de aansluit- en
transpQrtQvereenkQm.it

De vaststelling van frequentiedrempelwaarde in artikel 3.24, tweede lid van de Netcode elektriciteit

dient, overeenkomstig artikel 15, tweede lid, onderdeel c, subonderdeel ii van de NC RfG, met deze
nieuwe tekst van artikel 3.13, vijfde lid van de Netcode elektriciteit rekening te houden. We stellen

voor om artikel 3.24, tweede lid te laten luiden:
[1007-2019] besluit ACMAJIT/509776
[21-12-2020] BR-202O1776

2.

Onverminderd artikel 3.13. vijfde lid, is de De elektriciteitsproductie-eenheid \s in

staat voor de gelimiteerde frequentiegevoelige modus - onderfrequentie (LFSM-U)
de levering van de frequentierespons voor het werkzaam vermogen te activeren

NLE RfG 15(2)(c)

overeenkomstig de volgende parameters, als bedoeld in artikel 15, tweede lid,
onderdeel c, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG):
a.
de frequentiedrempelwaarde is instelbaar tussen 49,5 en 49,8 Hz;
b. de instelling van de frequentiedrempelwaarde is: 49,8 Hz;
c.
de statiek is instelbaar tussen 4 en 12%;
d.
e.

de default instelling van de statiek is: 5%;
in geval van een power park module is Pref, als bedoeld in figuur 4 van de
Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) gelijk aan het feitelijk gegenereerde

werkzame vermogen op het moment dat de drempelwaarde van de LFSM-U is
bereikt.

3.

Overlappende eisen voor power park modules van type D

Met besluit ACM/18/034719 van 16 juli 2020 zijn in artikel 3.30 van de Netcode elektriciteit de

voorwaarden voor power park modules van type D aangesloten op een hoogspanningsnet met een

spanningsniveau gelijk aan of groter dan 300 kV opgenomen. Middels artikel 3.26, eerste lid, zijn op
deze power park modules ook de blindvermogenseisen, verwoord in artikel 3.19, eerste tot en met

vierde lid, van toepassing. De eisen in artikel 3.30 zijn niet gelijkluidend aan de eisen van artikel 3.19,
hetgeen tot verwarring kan leiden. Daarom stellen we voor om in artikel 3.30 expliciet te verwoorden

dat de eisen afwijken van de in artikel 3.19 gestelde eisen. Aangezien de van toepassingsverklaring in
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de NC RfG via de eisen voor type C verloopt, kan de voorgestelde afwijking het best verwoord worden
als een afwijking van artikel 3.26, eerste lid.
Artikel 3.30
(18^)7-2020] ACM/18/034719

(21-12-2020] BR-2020-1776

1.

In afwijk van artikel 3.26. eerste lid, is Pde power park module aangesloten op een
hoogspanningsnet met een spanningsniveau gelijk aan of groter dan 300 kV «-in
staat bij variërende spanning maximaal een hoeveelheid blindvermogen te leveren
dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen tot
maximumcapaciteit, als bedoeld in artikel 21, derde lid, onderdeel b, subonderdeel
l van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG)):
a.
b.

[21-12-2020] BR-20201776

2.

;NLERfG21(3)(b)(i)

gelijk aan 0,33 bij een spanning van 0,9 pu tot 1 pu; en
dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,33 en 0,0
bij een spanning tussen 1,05 pu en 1,1 pu.

In afwijk van artikel 3.26. eerste lid, is 9de power park module aangesloten op een
hoogspanningsnet met een spanningsniveau gelijk aan of groter dan 300 kV «-in
staat bij variërende spanning maximaal een hoeveel heidblindvermoqen op te
nemen dat gekenschetst wordt
een verhouding (n blindvermoqen tot

Ki

maximumcapaciteit, als bedoeld in artikel 21, derde lid, onderdeel b, subonderdeel
l van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG)):
a.
b.

3.

gelijk aan 0,33 bij een spanning van 0,95 pu tot 1,05 pu; en
dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,33 en 0,0
bij een spanning tussen 0,95 pu en 0,9 pu.

In aanvulling op het eerste lid is het toegestaan het werkzame vermogen, zoveel
als met het oog op de begrenzing door de maximale stroom technisch nodig is, te
verminderen ten gunste van het leveren
blindvermog^ binnen het deel van

pan

het U-Q/Pmax-profiel dat begrensd wordt door het lineaire verloop tussen
respectievelijk 0,2 en 0,33 bij een spanning tussen 0,90 pu en 0,95 pu en het profiel

(21-12-2020] 8R-202O1776

4.

overeenkomstig het eerste lid.

Inafwiil^ar^rtikel 3.26. eerste lid, is 6de power park module aangesloten op een
hoogspanninqsne| met een spanningsniveau gelijk aan of groter dan 300 kV ts op
grond van het eerste tot en met derde lid in staat blindvermogen te leveren of op

te nemen binnen en inclusief de grenzen van het rood gemarkeerde U-Q/Pmaxprofiel in onderstaand diagram:
1,15

Vaste buitenste
enveloppe

Blindvermogensbereik
Toe ge sta ne afwijking
AS

4.

0

Q/Pmax

0,5

Fouten in artikel 3.33

In het U-Q/Pmax profiel voor offshore-power park modules in artikel 3.33, tweede, derde en vierde lid

is een fout geslopen. De rechterbovenhoek van het U-Q/Pmax-diagram had (analoog maar

spiegelbeeldig aan de linkeronderhoek) door moeten lopen tot 0,1 Q/Pmax, maar loopt tot 0,0

Q/Pmax. Daarnaast wordt in het tweede lid van artikel 3.33 verwezen naar artikel 21, derde lid,

onderdeel b, subonderdeel i, van de NC RfG. Die verwijzing is strikt genomen niet correct omdat de

spanningsstabiliteitseisen voor offshore-power park modules in de NC RfG zijn opgenomen in artikel

25. Artikel 3.33, tweede lid van de Netcode elektriciteit zou eigenlijk moeten verwijzen naar artikel 25,

vijfde lid van de NC RfG. Materiaal maakt het overigens geen verschil omdat artikel 25, vijfde lid van
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de NC RfG op zijn beurt weer doorverwijst naar artikel 21, derde lid, onderdeel b, subonderdeel i, van

de NC RfG. Desondanks stellen we voor, met het oog op consistentie met het derde lid, de verwijzing

te corrigeren.

De leden 2 en 4 van artikel 3.33 dienen te luiden:
|14-12-2016] besluit 2016/206881

Artikel 3.33

[21-12-20201 BR-2020-1776

2.

[....]

De offshore-power park module, aangesloten op een hoogspanningsnet met een
spanningsniveau lager dan 300 kV is in staat bij variërende spanning maximaal een
hoeveelheid blindvermogen te leveren dat gekenschetst wordt door een
verhouding van blindvermogen tot maximumcapaciteit, als bedoeld in artikel 21.
derde lid, onderdeel b, subonderdeel i, artikel 25. vijfde lid, van de Verordening
(EU)
a.
b.
c.

[....]

(21-12-2020| BR-2020^1776

4.

:NLERIG25.1

2016/631 (NC RfG)):
gelijk aan 0 QJ. bij een spanning van 1,06 pu:
gelijk aan 0,35 bij een spanning van 0,92 pu tot 1 pu;
dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,35 en 0,0
bij een spanning van 1 pu tot 1,06 pu.

De offshore-power park module, aangesloten op een hoogspanningsnet met een
spanningsniveau lager dan 300 kV is op grond van het tweede en het derde lid in

staat blindvermogen te leveren of op te nemen binnen en inclusief de grenzen van

—' Vaste buitenste
enveloppe

— — Binnenste enveloppe

Q/Pmax
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5.

Nieuw artikel 3.35 t.b.v. maatwerk bij aansluitingen van OPPM’s

OPPM’s zijn voor ons een nieuw verschijnsel. Recente ervaringen met het net op zee en de daarop
aan te sluiten OPPM's hebben ons geleerd dat het net op zee zich anders gedraagt dan het net op

land vanwege de onderling verschillende systeemkenmerken c.q. elektrotechnische eigenschappen.
Een belangrijk verschil is bijvoorbeeld dat het net op zee enkelvoudig is uitgevoerd, hele lange kabels

bevat en niet vermaasd is. Daardoor gedraagt het net op zee zich elektrotechnisch anders dan het net

op land. Daardoor is het in sommige gevallen onwenselijk om de voorwaarden zoals die thans in

paragraaf 3.8 van de Netcode elektriciteit zijn opgenomen zonder enige nuance toe te passen. Zo kan

het onverkort toepassen van de voorwaarden voor snelle foutstroominjectie door sterke beïnvloeding

van de spanning op het aansluitpunt leiden tot herhaald in- en uitschakelen van de snelle
blindstroominjectie en instabiel gedrag (zogenaamd ‘klapperen’).

Geïnspireerd door artikel 10.7.1, vierde alinea, van de Duitse norm VDE 4130 stellen we daarom voor
dat:

1.

zonder nader overleg tussen de netbeheerder en de aangeslotene de OPPM’s voldoen aan

2.

als de lokale systeemkenmerken dat vereisen, de netbeheerder in overleg met alle

de standaardeisen uit paragraaf 3.8 van de Netcode elektriciteit,

aangeslotenen op het desbetreffende offshore-platform op specifieke onderdelen
afwijkende voorwaarden kan afspreken.

Ter voorkoming van willekeur gelden de afwijkende afspraken gelijkluidend voor alle aangeslotenen
op een bepaald platform. De afwijkende afspraken worden vastgelegd in de ATO van iedere
aangeslotene op het desbetreffende platform.

We gebruiken hier het begrip ‘systeemkenmerken’ in navolging van artikel 20, tweede lid, onderdeel b,
subonderdeel ii, van de NC RfG.

(21-12-20201 BR-2020-1776

I

|

Artikel 3.35

Indien de lokale systeemkenmerken daartoe aanleiding geven, kunnen de
netbeheerder en de aangeslotenen op een offshore-platform overeenkomen om
voor alle offshore-power park modules aangesloten op dat offshore-platform af te
wijken van één of meer van de in de artikelen 3.32 tot en met 3.34 bedoelde

voorwaarden. In dat geval worden de afwijkende voorwaarden vastgeleqd in de
aansluit- en transportovereenkomst.

6.

Onduidelijke tekst artikel 6.14, tweede lid

Artikel 6.14, tweede lid van de Netcode elektriciteit is een uitwerking van artikel 25, vierde lid van de
NC HVDC, waarin gesteld wordt dat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een

blokkeerspanning mag specificeren. Bij de uitwerking van de niet limitatieve-eis was het de bedoeling

om géén blokkeerspanning te definiëren, maar wel om een default-waarde voor blokkeerspanning

vast te leggen om het mogelijk te laten zijn dat in Nederland LCC technologie wordt gebruikt (zoals
BritNed en NorNed). De waarde van 0,7 pu die nu is opgenomen in artikel 6.14, tweede lid is een

generieke waarde die haalbaar is voor LCC HVDC systemen. De huidige tekst van artikel 6.14,

tweede lid echter specificeert de blokkeerspanning en niet een default-waarde voor het geval de

netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een blokkeerwaarde specificeert in een specifiek

geval. We stellen daarom de volgende wijziging voor artikel 6.14, tweede lid voor:
[8-10-2019]ACMMT/514389

Artikel 6.14
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2.

(21-12-20201 BR-2020-1776

Tenzi} anders overeengekomen met de netbeheerder van het landekfo

hoogspanningsnet bedraagt de spanning waarbrj het HVDC-systeem mag
blokkeren, als bedoeld m art+kel 2S, veerde kd, van de Verordening-^^ 2016/1447
/Kir
H
\I
r 1V
V DTI/, n
v7, 7
r nu

Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een blokkeerspanning
definieert, als bedoeld in artikel 25. vierde lid, van de Verordening (EUI 2016/144?
INC HVDO bedraagt deze 0.7 pu. tenzij anders overeengekomen, en legt de

netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet deze vast in de aansluit- en

transportovereenkomst.

7.

Inconsistente aanlevertijden in paragraaf 13.2

Op dit moment is de deadline voor het aanleveren van (transport)prognoses aan een regionale
netbeheerder identiek aan de deadline voor het aanleveren van (transport)prognoses door de

regionale netbeheerder aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Dus strikt genomen
heeft de regionale netbeheerder geen tijd om uit de aan hem aangeleverde informatie zijn eigen
(transportjprognose richting TenneT te maken. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Om de

regionale netbeheerder voldoende tijd te geven om zijn eigen (transport)prognose te bepalen, zal het

tijdstip voor aanleveren van de (transport)prognose aan de regionale netbeheerder dus moeten
vervroegen, of het tijdstip van aanleveren door de regionale netbeheerder aan de landelijke
netbeheerder moeten verlaten, of een combinatie van beide.

Daarnaast is de afgelopen maanden gebleken dat de deadline voor het aanleveren van

(transport)prognoses door de regionale netbeheerder aan de landelijke netbeheerder een kwartier
later kan dan thans in de Netcode is opgenomen.

Daarom stellen we voor om de aanlevering van (transport)prognoses aan de regionale netbeheerder

(artikel 13.12 en 13.14) een uur eerder te plannen dan de aanlevering door de regionale netbeheerder

aan TenneT en om de aanlevering door de regionale netbeheerder aan TenneT (artikel 13.15) een

kwartier later te leggen dan in de huidige codeteksten. Voor de specifieke situatie waarbij er in deze

keten twee regionale netbeheerders betrokken zijn (artikel 13.17), wordt de beschikbare tijd gelijkelijk

verdeeld over beide RNB's. De aanlevering van (transport)prognoses door aangeslotenen op het

landelijk hoogspanningsnet (artikel 13.11, 13.13 en 13.18) kan eveneens een kwartier later gelegd

worden.

Overigens geldt, uit oogpunt van beheersbaarheid van het proces van aanlevering van prognoses aan
de RNB dat dat vooralsnog plaatsvindt voor elektriciteitsproductie-eenheden en verbruiksinstallaties
vanaf 5 MW. Daarvoor is geen aparte wijziging in de codes nodig vanwege het reeds bestaande
artikel 13.10.

126^3-2020} voorstel BR-2019-1624

121-12-2020] BR 2020-1776

!

Artikel 9.41

Ut
2.

De netbeheerder publiceert uiterlijk om 4&4S 15TQ uur voor welke tijdsblokken

[26-03-2020] vocxael BR-2019-1624

Artikel 9.45

121-12-2020) BR-2020-1776

-j

11603-2019] besluit 18/033360

110-07-2019] besluit ACM/UIT/509776

I....1

De netbeheerder publiceert uiterliik om 4545 15:30 uur of de volgende dag in

Artikel 13.11
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[16-07-2020] voorsleJ BR-2020-1735

8.

[16-03-2019] besluit 18/033360

Artikel 13.12

[16-07-2020] voorstel BR-2020-1735

7.

[21-12-2020J BR-2020-1776

[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776

[21-12-2020] BR-2020-1776[

De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met f, worden
dagelijks, uiterlijk om 15:15 15:30 uur voor de komende dag ter beschikking
gesteld en bestaan uit een prognose van de gemiddelde MW-waarde per
kwartier;

De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, worden
dagelijks, uiterlijk om 15:15 14:30 uur voor de komende dag ter beschikking
gesteld en bestaan uit een prognose van de gemiddelde MW-waarde per
kwartier, te weten;
a. voor elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit kleiner
dan 1 MW, door de BRP's, op de door de netbeheerder vastgestelde
verzamelpunten, geaggregeerd;
b.

[16-03-2019] besluit 18/033360

[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776
[16-07-2020] voorstel BR-2020-1735
[21-12-2020] BR-2020-17761

6.

De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, en, indien de
verbruiksinstallatie een verbruikseenheid omvat die deelneemt aan vraagsturing

[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776

6.

De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, en, indien de
verbruiksinstallatie een verbruikseenheid omvat die deelneemt aan vraagsturing

Artikel 13.15

[16-07-2020] voorstel BR-2020-1735

[.-]

[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776

76. De gegevens bedoeld in het defde-eerste lid, onderdeel e tot en met g. worden
dagelijks, uiterlijk om 15:15 15:30 uur voor de komende dag ter beschikking
gesteld en bestaan uit een prognose van de gemiddelde MW-waarde en Mvarwaarde per kwartier.

[21-12-2020] BR-2020-1776

[16-03-2019] besluit 18/033360

Artikel 13.17

[16-07-2020] voorstel BR-2020-1735

7.

De gegevens bedoeld in het derde lid, worden dagelijks, uiterlijk om 15:15 15:00
uur voor de komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit een prognose
van de gemiddelde MW-waarde en Mvar-waarde per kwartier;

[16-03-2019] besluit 18/033360

Artikel 13.18

[16-07-2020] voorstel BR-2020-1735

8.

[08-10-2019] ACM/UIT/514389

[21-12-2020] BR-2020-1776

GLDPM v2 16 1 bii

voor verbruiksinstallaties groter of gelijk aan 1 MW, desgewenst door zijn
BRP.

[16-03-2019] besluit 18/033360

[21-12-2020] BR-2020-1776

v2 le.i.b.ï

tevens onderdeel c, worden dagelijks, uiterlijk om 15:15 14:30 uur voor de
komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit een prognose van de
gemiddelde MW-waarde per kwartier, te weten:
a. voor verbruiksinstallaties kleiner dan 1 MW, door de BRP's, op de door de
netbeheerder vastgestelde verzamelpunten, geaggregeerd;
b.

[16-07-2020] voorstel BR-2020-1735

GLDPM

tevens de onderdeel c, worden dagelijks, uiterlijk om 15:15 15:30 uur voor de
komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit een prognose van de
gemiddelde MW-waarde per kwartier;

[21-12-2020] BR-2020-1776]

[10-07-2019] beslurt ACM/UIT/509776

GLDPM v2 16.1 bii

Artikel 13.13
[..]

Artikel 13.14

[16-07-2020] voorstel BR-2020-1735

v2 le.i.bi. NCE

voor elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit groter
dan of gelijk aan 1 MW, desgewenst door zijn BRP.

[16-03-2019] besluit 18/033360

[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776?

GLDPM

[....]

De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, worden

dagelijks, uiterlijk om 15:15 15:30 uur voor de komende dag ter beschikking
gesteld en bestaan uit een prognose van de gemiddelde MW-waarde per
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5.1.1.1

Datum

Kenmerk

21 december 2020

BR-2020-1776

kwartier.

Samenhang met andere codewijzigingsdossiers

Het voorstel overlapt deels met voorstel 'impliciete NLE HVDC artikel 38', BR-2020-1676 (ACMdossier ACM/18/034086), met voorstel 'congestiemanagement'.BR-2019-1624 (ACM-dossier

ACM/20/039621) en met voorstel BR-2020-1735 (Implementatie KORRR). De samenhang is in de
desbetreffende codeteksten aangegeven.

Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998

Onderhavig voorstel draagt bij aan de criteria genoemd in artikel 36, eerste lid, onderdeel d (doelmatig
handelen van afnemers) en e (goede kwaliteit van dienstverlening van netbeheerders).

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 22 oktober 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 3 december 2020. Het op dit voorstel
betrekking hebbende deel van het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage bijgevoegd.

De tijdens deze bijeenkomst ontvangen commentaren hebben geleid tot een aanpassing van de

definitie voor “per unit” en tot diverse tekstuele verbeteringen en verduidelijkingen.
Besluitvorming en inwerkingtreding

Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoe
contact opnemen met de heer

heer

van TenneT (

Met vriendelijke groet,

directeur
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van ons bureau (gegevens zie briefhoofd) of met de
@tennet.eu).

Bijlage 1 Voorgestelde codeteksten

Datum

Kenmerk

21 december 2020

BR-2020-1776

Begrippencode elektriciteit
Aan de Begrippencode elektriciteit wordt de voglende definitie toegevoegd:
[21-12-2020] BR-2020-1776

i

Per unit (put

I
!

met een spanningsniveau kleiner dan of gelijk aan 220 kV gelijk is aan spanning U, en in
een hoogspanningsnet met een spanningsniveau groter dan 220 kV gelijk is aan de

i

I

De referentiespanning die in een laagspanningsnet gelijk is aan de spanning Un te weten
230 V. in een middenspanninpsnet gelijk is aan de spanning U,. in een hoogspanningsnet
spanning Ug

Netcode elektriciteit
De Netcode elektriciteit wordt als volgt gewijzigd:
[15-11-19991 besluil 99-005

[17-02-2009] besluil 102466/23

[12-05-2016] besluil 2016/202151

Netcode elektriciteit

[22-12-2018), besluit 18/032994

[15-04-2000] besluit 00-011

[11-04-2001] besluit 100078/20

Artikel 3.13

[15-04-2000] besluit 00-011

werkzaam vermogen reduceren met een gradiënt v

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

[21-12-2020] BR-2020-1776

i frequentie van 49,5 Hz het
i de maximale

lid, van de Verordening (EUi-2016/631 (NC RfGK Indien de technische
mogelijkheden van de elektriciteitsproductie-eenheid daartoe aanleiding geven,

wordt het toestaan van reductie van het werkzame vermogen beneden een
met een gradiënt van 10% van de maximale capaciteit bij

I met 1 Hz, ais bedoeld in artikel 13a vierde en vijfde lidr
van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) vastgelegd in de aansluit- en

[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776

Artikel 3.24

[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776

2.

[21-12-2020] BR-2020-1776

[....]

Onverminderd artikel 3.13. vijfde lid, is de De elektriciteitsproductie-eenheid is in
staat voor de gelimiteerde frequentiegevoelige modus - onderfrequentie (LFSM-U)
de levering van de frequentierespons voor het werkzaam vermogen te activeren
overeenkomstig de volgende parameters, als bedoeld in artikel 15, tweede lid,

NLE RfG 15(2)(c)

onderdeel c, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG):
a.
de frequentiedrempelwaarde is instelbaar tussen 49,5 en 49,8 Hz;
b. de instelling van de frequentiedrempelwaarde is: 49,8 Hz;
c.
d.
e.

de statiek is instelbaar tussen 4 en 12%;
de default instelling van de statiek is: 5%;
in geval van een power park module is Pref, als bedoeld in figuur 4 van de
Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) gelijk aan het feitelijk gegenereerde

werkzame vermogen op het moment dat de drempelwaarde van de LFSM-U is
bereikt.

Artikel 3.30
[ 18-07-2020] ACM/18/034719

[21-12-2020] BR-2020-1776

1,

In afwijk van artikel 3.26. eerste lid, is Dde power park module aangesloten op een
hoogspanningsnet met een spanningsniveau gelijk aan of groter dan 300 kV «s-in

staat bij variërende spanning maximaal een hoeveelheid blindvermogen te leveren
dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen tot
maximumcapaciteit, als bedoeld in artikel 21, derde lid, onderdeel b, subonderdeel
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i NLE RfG 21(3)(b)(i)

| PPM type D met Unom 2 300 kV

Bijlage 1 Voorgestelde codeteksten

Kenmerk

Datum

21 december 2020

BR-2020-1776

L van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG)):
a.
b.

[2M 2-2020I BR 2020-1776

2.

3.

[21-12-2020) BR-2020-1776

4.

gelijk aan 0,33 bij een spanning van 0,9 pu tot 1 pu; en
dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,33 en 0,0
bij een spanning tussen 1,05 pu en 1,1 pu.

In afwijk van artikel 3.26. eerste lid, is Dde power park module aangesloten op een
hoogspanningsnet met een spanningsniveau gelijk aan of groter dan 300 kV is-in
staat bij variërende spanning maximaal een hoeveelheid blindvermogen op te
nemen dat gekenschetst wordt éooi een verhouding ^n blindvermogenj tot

PPM type D met Unom 2 300 kV

maximumcapaciteit, als bedoeld in artikel 21, derde lid, onderdeel b, subonderdeel
l van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG)):
a.
gelijk aan 0,33 bij een spanning van 0,95 pu tot 1,05 pu; en
b. dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,33 en 0,0
bij een spanning tussen 0,95 pu en 0,9 pu.

In aanvulling op het eerste lid is het toegestaan het werkzame vermogen, zoveel
als met het oog op de begrenzing door de maximale stroom technisch nodig is, te
verminderen ten gunste van het leveren Jan blindvermoge| binnen het deel van
het U-Q/Pmax-profiel dat begrensd wordt door het lineaire verloop tussen
respectievelijk 0,2 en 0,33 bij een spanning tussen 0,90 pu en 0,95 pu en het profiel
overeenkomstig het eerste lid.

Inafwiikvar^rtikel 3.26, eerste lid is Ode power park module aangesloten op een
hoogspanningsne| met een spanningsniveau gelijk aan of groter dan 300 kV « op
grond van het eerste tot en met derde lid in staat blindvermogen te leveren of op

te nemen binnen en inclusief de grenzen van het rood gemarkeerde U-Q/Pmaxprofiel in onderstaand diagram:
1,15

Vaste buitenste
enveloppe

— Blindvermogensbereik

0,85

Toegestane afwijking
0,5

[14-12-2016] besluit 2016/206881

Artikel 3.33

(21-12-2020) BR-2020-1776

2.

UI

0

Q/Pmax

0,5

De offshore-power park module, aangesloten op een hoogspanningsnet met een
spanningsniveau lager dan 300 kV is in staat bij variërende spanning maximaal een

hoeveelheid blindvermogen te leveren dat gekenschetst wordt door een
verhouding van blindvermogen tot maximumcapaciteit, als bedoeld in artikel 21,
derde lid, onderdeel b, subonderdeel i, artikel 25. vijfde lid, van de Verordening
(EU) 2016/631 (NC RfG)):
a.
gelijk aan 0 QJ. bij een spanning van 1,06 pu;

b.
c.

gelijk aan 0,35 bij een spanning van 0,92 pu tot 1 pu;
dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,35 en 0,0
bij een spanning van 1 pu tot 1,06 pu.
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|NLE

RfG 25.1

Bijlage 1 Voorgestelde codeteksten

Datum

Kenmerk

21 december 2020

BR-2020-1776

|21-t22020] BR-2020-1776

121-12-2020] BR-2020-1776

4.

De offshore-power park module, aangesloten op een hoogspanningsnet met een

Artikel 3.35
Indien de lokale svsteemkenmerken daartoe aanleiding geven, kunnen de

netbeheerder en de aangeslotenen op een offshore-platform overeenkomen om
voor alle offshore-power park modules aangesloten op dat offshore-platform af te
wijken van één of meer van de in de artikelen 3.32 tot en met 3.34 bedoelde
voorwaarden In dat geval worden de afwijkende voorwaarden vastaeleqd in de
aansluit- en transportovereenkomst.

[8-10-2019] ACMfUIT/514389

Artikel 6.14

[21-12-2020] BR-2020-1776

2.

Tenzjj anders overeengekomen met de netbeheerder van het landelijk
blokkeren, als bedoeld in artikel 25, vierde lid. van de Verordening (EU) 2016/1447

(NC HVDC). 0,7 pu.

Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een blokkeerspanninq
definieert, als bedoeld in artikel 25. vierde lid, van de Verordening (EU) 2016/1447
(NC HVPO. bedraagt deze 0.7 pu. tenzij anders overeengekomen, en legt de
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet deze vast in de aansluit- en

transportovereenkomst.
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Bijlage 1 Voorgestelde codeteksten

Datum

Kenmerk

21 december 2020

BR-2020-1776

[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624

Artikel 9.41

[21-12-2020] BR-2020-1776

2.

[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624

Artikel 9.45

[21-12-2020] BR-2020-1776

3.

LJ

UI

De netbeheerder publiceert uiterlijk om

de volgende dag hij biedingen verwacht.

De netbeheerder publiceert uiterlijk om 4^45 15:30 uur of de volgende dag in
(een deel van) het congestiegebied congestie verwacht wordt.

[16-03-2019] besluit 18/033360

Artikel 13.11

[16-07-2020] voorstel BR-2020-1735

8.

[16-03-2019] besluit 18/033360

Artikel 13.12

[16-07-2020] voorstel BR-2020-1735

7.

[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776

[21-12-2020] BR-2020-1776

[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776

[21-12-2020] BR-2020-1776I

[....]

[....]

De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met f, worden
dagelijks, uiterlijk om 15:15 15:30 uur voor de komende dag ter beschikking
gesteld en bestaan uit een prognose van de gemiddelde MW-waarde per
kwartier;

De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, worden
dagelijks, uiterlijk om 15:15 14:30 uur voor de komende dag ter beschikking

b.

voor elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit groter
dan of gelijk aan 1 MW, desgewenst door zijn BRP.

Artikel 13.13

[16-07-2020] voorstel BR-2020-1735

6.

[16-03-2019] besluit 18/033360

Artikel 13.14

[10-07-2019] besluit ACWUIT/509776

6.

[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776?

[16-07-2020] voorstel BR-2020-1735

GLDPM v2 16 1 bii

voor elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit kleiner
dan 1 MW, door de BRP's, op de door de netbeheerder vastgestelde
verzamelpunten, geaggregeerd;

[16-03-2019] besluit 18/033360

[21-12-2020] BR-2020-1776|

GLDPMv2 16 l .b.ii.NcE 5.1.1 1

en 5.1.1.3

gesteld en bestaan uit een prognose van de gemiddelde MW-waarde per
kwartier, te weten;

a.

[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776

15:30 uur voor welke tijdsblokken

[....]

[....]

[21-12-2020] BR-2020-1776J

De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, en, indien de
verbruiksinstallatie een verbruikseenheid omvat die deelneemt aan vraagsturing
tevens de onderdeel c, worden dagelijks, uiterlijk om 45:15 15:30 uur voor de
komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit een prognose van de
gemiddelde MW-waarde per kwartier;

De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, en, indien de
verbruiksinstallatie een verbruikseenheid omvat die deelneemt aan vraagsturing

GLDPM v2 161 bii

GLDPM v2 161 b.ii

tevens onderdeel c, worden dagelijks, uiterlijk om 45:45 14:30 uur voor de
komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit een prognose van de

gemiddelde MW-waarde per kwartier, te weten:
a. voor verbruiksinstallaties kleiner dan 1 MW, door de BRP's, op de door de
netbeheerder vastgestelde verzamelpunten, geaggregeerd;
b.

[16-03-2019] besluit 18/033360

[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776
[16-07-2020] voorstel BR-2020-1735

[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776
[16-07-2020] voorstel BR-2020-1735

[21-12-2020] BR-2020-1776

voor verbruiksinstallaties groter of gelijk aan 1 MW, desgewenst door zijn
BRP.

Artikel 13.15
[....]

76. De gegevens bedoeld in het derde eerste lid, onderdeel e tot en met g. worden
dagelijks, uiterlijk om 15:15 15:30 uur voor de komende dag ter beschikking
gesteld en bestaan uit een prognose van de gemiddelde MW-waarde en Mvarwaarde per kwartier.
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Bijlage 1 Voorgestelde codeteksten

Kenmerk

Datum

BR-2020-1776

21 december 2020

[16-03-2019] besluit 18/033360

Artikel 13.17

[16-07-2020] voorstel BR-2020-1735

7.

[16-03-2019] besluit 18/033360

Artikel 13.18

[16-07-2020] voorstel BR-2020-1735

8.

[21-12-2020] BR-2020-1776

[08-10-2019] ACM/UIT/514389

[21-12-2020] BR-2020-1776

De gegevens bedoeld in het derde lid, worden dagelijks, uiterlijk om 15:15 15:00
uur voor de komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit een prognose
van de gemiddelde MW-waarde en Mvar-waarde per kwartier;

De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, worden
dagelijks, uiterlijk om 15:15 15:30 uur voor de komende dag ter beschikking
gesteld en bestaan uit een prognose van de gemiddelde MW-waarde per
kwartier.
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Bijlage 2

Relevant deel van het verslag van de bijeenkomst van het Gebruikersplatform

elektriciteits- en gasnetten, gehouden op 3 december 2020

Kenmerk

BR-2020-1776

Datum

21 december 2020

Van

Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten

Datum

03-12-2020

Plaats

NBNL, Den Haag // online

Voorzitter
Secretaris
Aanwezig

Namens de representatieve organisaties:
VEMW:
E-NL:
Holland Solar:
Energie Samen:
VMNED:
NWEA:
EFET:

Namens een representatief deel van de partijen dat zich
bezighoudt met leveren, transporteren en meten van energie:
NEDU:
,

Namens de gezamenlijke netbeheerders:
NBNL:
TenneT:
Afwezig

5.

NOGEPA, VA

Codewijzigingsvoorstel Verzamelvoorstel 2020 (D2020-10756)

E-NL: punt 1. ‘De referentiespanning die in een laagspanningsnet gelijk is aan de spanning
Dn te weten 230 V, in een middenspanningsnet gelijk is aan de spanning Uc en in een
hoogspanningsnet gelijk is aan de spanning Dn. De contractspanning is vaker hoger dan de
nominale spanning’. Bij aanpassingen kan er iets fout gaan bij hoe de trafo’s nu ingericht
zijn.
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Bijlage 2

Relevant deel van het verslag van de bijeenkomst van het Gebruikersplatform
elektriciteits- en gasnetten, gehouden op 3 december 2020

Kenmerk

BR-2020-1776

Datum

21 december 2020

NBNL: als in het huidige gebruik de netspanning de contractwaarde is i.p.v. de nominale
waarde, zou het een onbedoelde verandering zijn, die moet worden gecorrigeerd in het
voorstel. De intentie was verduidelijking en niet een inhoudelijke verandering.
E-NL: punt 3. Power park module. Toelichtende tekst. ‘Met besluit ACM/18/034719 van 16
juli 2020 zijn in artikel 3.30 van de Netcode elektriciteit de voorwaarden voor power park
modules van type D aangesloten op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau gelijk
aan of groter dan 300 kV’. Dat is onjuist.
NBNL past de tekst aan.
E-NL. Punt 4. In het U-Q/Pmax profiel voor offshore-power park modules in artikel 3.33,
tweede, derde en vier lid is een fout geslopen: vier moet vierde zijn.
E-NL: Punt 5. “Ter wille van de transparantie worden de afwijkende afspraken vastgelegd in
de ATO”. ATO en vertrouwelijkheid gaan niet samen. Zou het beter zijn dit publiekelijk te
doen?
NBNL: bedoeld is transparantie tussen de netbeheerder en aangeslotenen. Het is niet de
bedoeling de informatie op een openbare plek te publiceren. NBNL past de tekst aan.
E-NL: Artikel 3.35. ‘In dat geval worden de afwijkende voorwaarden vastgelegd in de
aansluit- en transportovereenkomst.’ 'Wat is de reden om hiervan af te wijken?
NBNL: dit is in de brief verwoord.
TenneT: op het moment dat er afgeweken wordt, moeten de afspraken gemaakt worden
met alle aangeslotenen op het desbetreffende platform. De andere aangeslotenen, die niet
op het platform zitten, mogen er niets van merken.
E-NL: Punt 7. ‘Om de regionale netbeheerder voldoende tijd te geven om zijn eigen
(transport)prognose te bepalen, zal het tijdstip voor aanleveren van de (transport)prognose
aan de regionale netbeheerder dus moeten vervroegen'. Klopt het dat ook de
aanlevertermijn van de landelijke netbeheerder verlaat zou kunnen worden?
NBNL: in de uiteindelijke codetekst is dit opgenomen. Aan beide kanten wordt de tijd
aangepast. NBNL past de tekst aan.
E-NL: artikel 13.14 lid 6. Voor verbruiksinstallaties kleiner dan 1 MW, door de BRP's, op de
door de netbeheerder vastgestelde verzamelpunten, geaggregeerd; Voor
verbruiksinstallaties groter of gelijk aan 1 MW, desgewenst door zijn BRP’. Waarom wordt
hier over 1 MW gesproken?
NBNL: In de GLDPM is afgesproken in stapjes naar 1 MW te gaan.
E-NL: Artikel 9.41. Welk platform wordt bedoeld in ‘De netbeheerder publiceert uiterlijk om
15:30 uur voor welke tijdsblokken de volgende dag hij biedingen verwacht’?
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Bijlage 2

Kenmerk

BR-2020-1776

Relevant deel van het verslag van de bijeenkomst van het Gebruikersplatform
elektriciteits- en gasnetten, gehouden op 3 december 2020
Datum

21 december 2020

NBNL: het betreft voor het grootste deel het voorstel voor congestiemanagement dat al bij
ACM ligt. Nu wordt alleen de wijziging van het tijdstip voorgesteld. In dit traject is de vraag
welk platform bedoeld wordt, niet aan de orde.
VEMW: Pagina 7. ‘Overigens geldt, uit oogpunt van beheersbaarheid van het proces van
aanlevering van prognoses aan de RNB dat dat vooralsnog plaatsvindt voor
elektriciteitsproductie-eenheden en verbruiksinstallaties vanaf 5 MW’. Dat moet 20 MW zijn.
NBNL: dat is afhankelijk van het netgebied; in het Stedin-gebied is het 5 MW.
VEMW neemt dit op met de GLDPM-werkgroep. Binnen die werkgroep is t.b.v. de
doelmatigheid en uitvoerbaarheid een grenswaarde van 20 MW afgesproken, en het is
volstrekt ongepast om in het GEN daarvan afwijkende afspraken te maken.
VEMW: Volgens NBNL wordt toegewerkt naar 1 MW en wordt slechts het tempo a.d.h.v.
een evaluatie bij elke stap bepaald. Er is echter afgesproken om bij elke stap te evalueren
of een verlaging richting 1 MW meerwaarde heeft. Het voert te ver om nu te stellen dat de
uiteindelijke grenswaarde 1 MW wordt. Dat is niet in lijn met wat er in de GLDPM-werkgroep
is afgesproken.
TenneT: in de oude code stond 2 MW. Er is voor 1 MW gekozen omdat de verordening
GLSO dat suggereert. De conclusie van een evaluatie voor een andere waarde zal goed
moeten worden onderbouwd met waarom er niet op 1 MW is uitgekomen.
E-NL: Artikel 3.33, lid 2a. ‘...gelijk aan 0,1 bij een spanning van 1,06 pu ' Dit leidt tot een
onredelijke verzwaring van de eis.
NBNL: bij het samenvoegen van de vroegere systeemcode en netcode tot de complete
herziene huidige netcode is er een fout gemaakt, waardoor er 0 stond, in plaats van de 0,1
van het toenmalige voorstel ‘net-op-zee-2’. Het is nu een ogenschijnlijke verzwaring. Het is
echter altijd de intentie geweest.
TenneT voegt toe dat de situatie destijds is afgestemd met de beoogde offshore power park
module operators.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering er unaniem mee instemt om het voorstel
met de genoemde aanpassingen naar de ACM te sturen.
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