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Autoriteit Consument en Markt Directie Energie Postbus 16326 2500 BH  DEN HAAG 
   Woerden : 12 oktober 2020 onze ref. : E20b14-doorkiesnr. : 0348 e-mail : @vemw.nl onderwerp : Zienswijze op het “Ontwerp Methodebesluit GTS 2022-2026” (Zaaknummer ACM/19/035346)   Geachte heer, mevrouw,  VEMW heeft kennis genomen van het “Ontwerp Methodebesluit GTS 2022-2026” (Zaaknummer ACM/19/035346) (verder: het ontwerpbesluit), gepubliceerd op de website van de Autoriteit Consument en Markt (verder: ACM) op 31-08-2020. De ACM stelt belanghebbenden in de gelegenheid te reageren op het ontwerpbesluit. Van de geboden gelegenheid tot het geven van een zienswijze maakt VEMW graag gebruik.   Afschrijvingsmethode  ACM stelt onder randnummer 156 vast dat uit onderzoek blijkt dat het netgebruik tussen nu en 2050 in sterke mate zal dalen. Dit leidt ertoe dat een afnemend aantal netgebruikers de jaarlijkse afschrijvingen moet dragen en een verdeling van kapitaalkosten over de tijd die niet in lijn is met het afnemende netgebruik. Onder randnummer 157 kiest ACM er voor om met ingang van deze reguleringsperiode over te stappen naar een degressieve afschrijvingsmethode, inhoudende dat de afschrijvingen van een actief afnemen gedurende de afschrijftermijn van het actief. 

Deze keuze in het ontwerpbesluit leidt volgens VEMW tot discriminatie tussen netgebruikers over de tijd. De gebruikers anno 2022 gaan meer kosten betalen en in 2026 en de jaren daarna minder. Die keuze gaat voorbij aan het feit dat: 
• de wet uitgaat van regulering van de periode waarop het methodebesluit ziet, in dit geval 2022-2026; 
• het netgebruik door (een individuele) netgebruiker(s) niet constant is over de tijd en het voorstel in enige mate breekt met het kostenveroorzakingsprincipe;  
• niet iedere netgebruiker en aangeslotene in gelijke mate zal (kunnen) overstappen op alternatieven voor het huidige aardgasverbruik.  
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Waar de keuze tevens aan voorbijgaat is het feit dat ook de wetgeving geen constante in de tijd is. De energietransitie en het sluiten van het Groningenveld zullen leiden tot grote veranderingen in de energievoorziening. Dat kan er toe leiden dat de wetgeving aangepast1 gaat worden om deze niet alleen duurzaam te maken en betrouwbaar te houden, maar ook betaalbaar te houden. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat, waar ACM kiest voor een degressieve afschrijving van de kosten van GTS op basis van een opgewekt vertrouwen dat GTS haar verwachte efficiënte kosten inclusief een redelijk rendement kan terugverdienen (randnummers 24, 112-115), de wetgever er voor zou kunnen kiezen om een deel van de gestandaardiseerde activawaarde (GAW) af te waarderen i.p.v. (versneld) af te schrijven.  
Ook voor netgebruikers is er in onze visie sprake van een opgewekt vertrouwen dat via tarieven voor transport(gerelateerde) diensten louter doelmatige kosten van de netbeheerder in rekening gebracht mogen worden. Net zo min als de netbeheerder heeft de netgebruiker invloed op de politieke keuzes die de overheid gemaakt heeft t.a.v. sluiting van het Groningenveld en de energietransitie. De consequenties die dit specifiek heeft cq kan hebben voor de hoogte van de doelmatige kosten zullen zeker niet verdisconteerd zijn in de benchmark (hoofdstuk 6.4, randnummers 95-98) die ACM toepast om de hoogte van de efficiënte kosten voor GTS vast te stellen. 
VEMW verzoekt ACM gelet op het bovenstaande het ontwerpbesluit aan te passen en niet degressief af te schrijven. 
Investeringsplannen (overdracht activa)  
Onder randnummer 24 is de plicht opgenomen die GTS heeft op grond van artikel 7a van de Gaswet om elke twee jaar een investeringsplan op te stellen. In dit plan staan de investeringen die GTS nodig acht om uitvoering te geven aan haar wettelijke taken. De ACM beoordeelt of GTS in redelijkheid tot dit plan heeft kunnen komen. 
In het Investeringsplan2 GTS 2020-2030 gaat GTS in op het Waterstofprogramma3 - als onderdeel van het Klimaatakkoord - dat zich onder andere richt op de ontwikkeling van een optimale waterstofinfrastructuur in 2030. Netwerkbedrijf Gasunie, de zusterorganisatie van netbeheerder GTS, heeft onlangs plannen ontvouwen om in 2027 een ‘waterstof backbone’ operationeel te hebben en voert hiervoor een studie uit genaamd HyWay27, die in Q1-2021 gereed moet zijn. Gasunie heeft inmiddels parallel aan deze studie een projectorganisatie opgetuigd en voert een marktconsultatie uit om de uitgangspunten voor de Waterstof Backbone (transport en opslag) vast te kunnen stellen en de backbone te gaan realiseren. In het Investeringsplan meldt GTS dat uit onderzoek van DNV-GL in 2017 is gebleken dat vrijwel alle onderdelen van het GTS-netwerk geschikt zijn voor transport van waterstof. De totale investeringen ten behoeve van de backbone worden, wanneer gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande activa van GTS, geraamd op 1,7 mrd euro (raming 2019), exclusief eventuele overnamekosten.  
VEMW vraagt ACM in haar Methodebesluit te anticiperen op – en rekening te houden met - deze ontwikkeling die in deze reguleringsperiode al materieel kan worden, onder meer door aan geven hoe de overnamewaarde van de reeds bestaande activa van GTS (die een gereguleerde activawaarde hebben) methodisch moet worden bepaald en hoe en wanneer deze opbrengsten 
                                                           
1 Energiewet 1.0 
2 Ontwerp Investeringsplan GTS 2020-2030 d.d. 30 juni 2020 
3 Kabinetsvisie Waterstof d.d. 30 maart 2020 
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(opbrengsten uit oogpunt van de gereguleerde omzet van GTS) worden verdisconteerd in de tarieven voor de gasnetgebruikers. VEMW merkt daarnaast op dat het helemaal niet zeker is dat de activa de komende jaren minder benut gaan worden gelet op de genoemde plannen van Gasunie om een deel van de bestaande aardgasinfrastructuur om te vormen tot een waterstofinfrastructuur. Om die reden is het prematuur om nu al versneld af te gaan schrijven. 
 
TSO benchmark VEMW is verheugd dat de ACM de doelmatige kosten inclusief een redelijke rendement opnieuw vaststelt op een niveau dat overeenkomt met die van een structureel vergelijkbare efficiënte netbeheerder (benchmarking; ontwerpbesluit hoofdstuk 6.4, randnummers 95-98). VEMW is met ACM van mening dat GTS zelf het beste kan bepalen hóe zij efficiëntie verbeteringen kan realiseren.  WACC 
ACM dient er voor zorg te dragen dat een netbeheerder geen rendement kan behalen dat hoger is dan in het economische verkeer gebruikelijk. De afgelopen jaren hebben netbeheerders rendementen gerealiseerd die structureel hoger liggen dan in het economische verkeer normaal is. Die rendementen lijken echter geen resultante te zijn van verbetering van de doelmatigheid en reductie van de kosten per eenheid output, maar veeleer het gevolg van het te ruim vaststellen van enkele parameters. 
VEMW signaleert dat ACM bij de vaststelling van de WACC in belangrijke mate meegaat in het advies van Brattle. In de afwegingen waar het advies ruimte biedt om te komen tot een WACC vaststelling, zoals het kiezen voor een rekenkundig of meetkundig gemiddelde, onderbouwt ACM de keuze uitstekend. 
De marktrisicopremie wordt vastgesteld op 5%, zonder neerwaartse bijstelling. Daarin volgt de ACM het advies van Brattle. In de totstandkoming van dit percentage wordt in randnummer 43 van bijlage 3 van het ontwerpbesluit genoemd dat er wetenschappelijk geen consensus is over de toepassing van het rekenkundig of meetkundig gemiddelde. Derhalve wordt voor de uitkomst gekozen die de uitkomsten van beide methoden middelt. 
Bij de bepaling van de WACC verwerpt de ACM het voorstel van de netbeheerders om de Total Market Return benadering (TMR-benadering) te gebruiken, waarin bij een daling van de risicovrije rente automatisch een stijging van de marktrisicopremie wordt gehanteerd. De ACM bepaalt de risicovrije rente en marktrisicopremie afzonderlijk. VEMW onderschrijft de hierin door ACM gekozen methode.  
Wij vertrouwen erop dat u onze opmerkingen over - en verzoeken ten aanzien van - het ontwerpbesluit meeneemt bij het vaststellen van een definitieve versie. Vanzelfsprekend zijn wij desgewenst beschikbaar voor het verschaffen van een nadere (mondelinge) toelichting.  Hoogachtend, 

Algemeen directeur 




