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Memo Voorbereiding Klankbordgroep NG5R– Regulering Extra Hoge Druk netten (EHD) 

 

Deze notitie bevat achtergrondinformatie en voorstellen van de Energiekamer NMa ten behoeve van de discussie 

tijdens de klankbordgroep op 8 oktober. Onderstaande is bedoeld om deze discussie te faciliteren en bevat het 

voorlopige standpunt van de Energiekamer NMa.  

 

Inleiding 

In het methodebesluit NG4R heeft de Raad toegezegd nader onderzoek te gaan doen naar de regulering van 

de EHD netten van ZEBRA, Enexis en DNWB om de huidige systematiek te verbeteren. Dit memo bevat de 

conclusies van dit onderzoek en een beschrijving van de voorgenomen wijze van regulering van de EHD 

netten in het komende methodebesluit.. 

 

ProblematiekProblematiekProblematiekProblematiek en analyse en analyse en analyse en analyse    

De huidige systematiek werkt zo dat de kosten van de EHD netten van Enexis en ZEBRA in de maatstaf 

worden meegenomen, maar de effecten hiervan middels het hanteren van twee afzonderlijke afzetcategorieën 

voor deze twee EHD netten en het toepassen van een correctie op de wegingsfactoren van deze 

afzetcategorieën worden ‘geneutraliseerd’. De reden voor deze keuze in het huidige methodebesluit was het 

feit dat er geen goede waarden konden worden vastgesteld voor de prestaties van Enexis en ZEBRA op hun 

EHD netten. Voor DNWB gold dat haar prestaties wel waren te meten, omdat zij direct aan haar afnemers 

factureerde. De kosten van DNWB zijn daarom zonder correctie op de wegingsfactor in de maatstaf 

meegenomen en wel binnen de afzetcategorie Telemetrie. 

 

Er lagen twee redenen ten grondslag aan de wijze van regulering van de EHD netten. Ten eerste waren er 

onvoldoende meetgegevens over de benutte transportcapaciteit in de EHD netten. Deze gegevens zijn nodig 

om de prestaties van de drie netbeheerders op de EHD netten inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. 

Gemeten prestaties moeten voldoende vergelijkbaar zijn om meegenomen te worden in de 

maatstafregulering, op dezelfde wijze die ook voor de andere tariefcategorieën in de gassector gelden. Tevens 

bestond er juridisch gezien voor de Raad geen mogelijkheid om het meten van de daadwerkelijk benutte 

transportcapaciteit bij Enexis en ZEBRA af te dwingen zodat deze aan de Energiekamer NMa konden worden 

aangeleverd.  

 

De Energiekamer NMa heeft uitgezocht in hoeverre deze problemen nu nog steeds bestaan. 

1. Aanwezigheid gegevens over de benutte transportcapaciteit. De gegevens over benutte 

transportcapaciteit ontbreken nog steeds, simpelweg omdat deze capaciteiten nog steeds niet 

gemeten worden door de netbeheerders. 

2. Verplichting aanleveren meetgegevens. Ook de juridische grond om netbeheerders te verplichten de 

benodigde meetgegevens aan te leveren ontbreekt nog steeds. Hierdoor is het niet mogelijk om een 

goed vergelijking van de prestaties van de verschillende netbeheerders te maken. 

 

De Energiekamer NMa heeft verder onderzocht of de prestaties van de netbeheerders op een andere manier 

gemeten zouden kunnen worden met behulp van wel beschikbare gegevens. Dit heeft geen andere resultaten 

opgeleverd. Wel is geconstateerd dat DNWB in de afgelopen periode op een andere manier is gaan 

factureren. Voorheen factureerde DNBW direct aan haar afnemers, maar zij is nu weer terug overgestapt naar 

het factureren aan shippers. Dit betekent dat de huidige wijze waarop DNWB in de maatstaf wordt 

meegenomen nu niet meer mogelijk is.  
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VoorVoorVoorVoorgenomen wijzigingen NG5Rgenomen wijzigingen NG5Rgenomen wijzigingen NG5Rgenomen wijzigingen NG5R    

De Energiekamer NMa ziet geen mogelijkheden de regulering van de EHD netten te verbeteren. Hiervoor zijn 

onvoldoende aanknopingspunten gevonden. Dit betekent dat de wijze van regulering van de EHD netten van 

Enexis en ZEBRA ongewijzigd zal blijven. Wel zal de wijze van reguleren van de EHD netten van DNWB 

worden aangepast, namelijk door deze op gelijke wijze als de andere twee netbeheerders te reguleren. Dit 

betekent dat er drie aparte afzetcategorieën voor de EHD netten zullen worden opgenomen en dat er een 

correctie op de wegingsfactoren zal worden toegepast, zo dat de effecten van de regulering van de EHD 

netten binnen de maatstaf worden geneutraliseerd.  


