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Geachte heer/mevrouw,  

 

Op grond van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet dient de Energiekamer NMa periodiek de 

methode van regulering voor de regionale netbeheerders elektriciteit, de regionale netbeheerders 

gas, de landelijke netbeheerder elektriciteit (TenneT) en de landelijke netbeheerder gas (GTS) vast 

te stellen. Dit doet de Energiekamer NMa in zogenaamde methodebesluiten.  

 

Deze methodebesluiten hebben betrekking op de periode die aanvangt op 1 januari 2014. De 

Energiekamer NMa is begin 2012 gestart met het voorbereiden van de nieuwe methodebesluiten 

voor de regionale netbeheerders elektriciteit, de regionale netbeheerders gas, TenneT en GTS. In 

de afgelopen maanden is hierover op diverse momenten reeds overlegd met de sector. Hierbij is 

ook de doorlooptijd van deze voorbereidingen aan de orde gekomen. Diverse partijen uit de 

sector hebben daarbij de Energiekamer NMa verzocht om de voorgestelde planning zodanig aan 

te passen dat er voldoende tijd overblijft voor het tarievenproces dat daarna moet starten. Daarbij 

is uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor het feit dat dit proces bij GTS één maand eerder start dan 

bij de andere netbeheerders. De Energiekamer NMa heeft besloten gehoor te geven aan dit 

verzoek en hanteert daarom een planning met de volgende streefdata. 
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De Energiekamer NMa verzoekt u uw medewerking te verlenen aan deze planning door: 

• Tijdig, dat wil zeggen uiterlijk eind augustus 2012, de resultaten van eventuele onderzoeken 

bekend te maken aan de Energiekamer NMa. Mocht dat niet lukken, dan kan de 

Energiekamer NMa uw onderzoeksresultaten mogelijk niet meenemen in de voorbereiding 

van de ontwerpbesluiten. Het is dan niet uit te sluiten dat de eerstvolgende gelegenheid om 

rekening te kunnen houden met de onderzoeksresultaten de zienswijzenfase is.  

• Tijdig uw reacties op consultaties en dataverzoeken in te dienen. Dit geldt in het bijzonder 

voor de uitvraag van productiviteitsdata 2012 zoals die gedaan zal worden in 2013. De 

Energiekamer NMa verzoekt nu reeds alle netbeheerders om er mee rekening te houden dat 

de productiviteitsdata medio april 2013 moet worden ingeleverd.  

Indien u nu reeds problemen voorziet als gevolg van bovenstaande planning en verzoeken van de 

Energiekamer NMa, dan verneemt de Energiekamer NMa dat graag zo snel mogelijk en met 

redenen omkleed.  

 

Indien u vragen of opmerkingen over deze brief heeft, dan kunt u contact opnemen met  

Karin Schuiling, Michiel Odijk of Edward Droste. Allen zijn bereikbaar via telefoonnummer  

070 – 330 3399 of per e-mail op ek-regulering@nma.nl. Bij een schriftelijke reactie wordt u 

verzocht te refereren aan de kenmerken 104033/61.B605, 104065/72.B605, 103998/81.B605. 

 

Hoogachtend, 

 

De Raad van Bestuur van de NMa, namens deze 

 

 

 

 

Friso Koel 

Clustermanager Distributienetten 

Directie Regulering Energie en Vervoer 

Periode Activiteiten 

Mei 2012 – september 2012 Uitvoeren deelonderzoeken (sector en Energiekamer NMa) 

September 2012 - oktober 2012 Beoordelen deelonderzoeken sectorpartijen 

Bepalen strategische keuzes in regulering 

November 2012 Consultatie sector over voorgenomen regulering 

December 2012 – januari 2013 Beoordelen consultatiereacties 

Opstellen ontwerpbesluiten 

Februari 2013 - maart 2013 Publicatie ontwerpbesluiten 

Ontvangst zienswijzen van sectorpartijen 

April 2013 – juni 2013 Beoordelen zienswijzen 

Opstellen definitieve besluiten 

Eind juni 2013 Definitieve methode- en x-factorbesluiten 


