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Hoofdpuntenverslag 

 Klankbordgroep methodebesluiten 2014 e.v. (regionale netbeheerders, TenneT en GTS) 

d.d. 9 februari 2012, 14h00 te Den Haag 

 

 

Aanwezigen:   

DNWB  : Hans de Groot, Christian Jobse  

Edinet : John Schepens 

Enexis : Jos Blommaert, Thijs v.d. Pas 

Energie Nederland : Els Wassenaar  

FME-CWM : Charlie Droste 

GTS : Floris Gräper, Liesbeth de Ruiter, Bertine Marktvoort 

Liander  : Paul Corton, Erik Hooykaas , Jos Poot  

Netbeheer Nederland : Durk Groenveld  

Nogepa : Hans v.d. Meer 

Rendo  : Nanda Grondsma, Paul Pittau 

Stedin : Daniel Duisenberg. Arnold v.d. Bie,  

Tennet :  Teun v. Biert, Yvette Gremmen 

VGN : Isabel Anemaet 

Westland : Arno v. Scheijndel, Lennart v. Vliet 

Energiekamer NMa : Michiel Odijk (vz.), Karin Schuiling, Edward Droste  

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Insteek voorbereidingsperiodes 

3. Mijlpalenplanning 

4. Inhoudelijke agenda 

5. Planning komende maanden 

6. Rondvraag/Sluiting 

 

1. Opening 

De Energiekamer NMa(hierna: EK) opent de bijeenkomst en heet alle genodigden van harte welkom. 

De EK stelt de EK-contactpersonen voor m.b.t. de methodebesluiten, nl. RNB’s: Michiel Odijk, 

Tennet: Karin Schuiling en GTS: Edward Droste. 

 

2. Insteek voorbereidingsperiodes 

De EK geeft aan bij de voorbereiding van de methodebesluiten voldoende ruimte te willen creëren 

voor overleg met de sector onder regie van de EK. De EK kiest er voor om overleg over specifieke 

onderwerpen zo veel mogelijk te organiseren in expertgroepen en de klankbordgroep te gebruiken 

voor overkoepelende zaken op hoofdlijnen. Verslagen van expertgroepen zullen met de 

klankbordgroep worden gedeeld zodat iedereen steeds op de hoogte is. 
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De klankbordgroep zal zolang als mogelijk gezamenlijk gedaan worden voor regionale netbeheerders 

(E en G), TenneT en GTS, zowel netbeheerders als afnemers. Waar dit niet vol te houden is, zal de 

klankbordgroep uiteenvallen in separate klankbordgroepen voor TenneT, GTS dan wel regionale 

netbeheerders. Wel zal voor regionale netbeheerders steeds E en G samen blijven. Ook zullen steeds 

netbeheerders en afnemers samen blijven. 

 

De EK is voornemens om vooraf een afgebakende agenda op te stellen met te onderzoeken 

onderwerpen. De aanzet daartoe presenteert de EK tijdens deze bijeenkomst. Er zal een tweede 

klankbordgroep volgen in maart waarin de sector haar visie op de agenda kan geven. De EK nodigt 

partijen uit om actief bij te dragen aan die tweede bijeenkomst. De EK geeft aan ruimte te willen geven 

aan de sector om zelf ook onderwerpen te onderzoek en de resultaten daarvan te presenteren aan de 

EK. Tijdens de tweede bijeenkomst kunnen partijen dit desgewenst aankondigen.  

 

De EK benadrukt het van belang te vinden dat indien partijen onderwerpen of stellingen inbrengen, zij 

dat gemotiveerd doen: in beginsel geldt dat wie stelt motiveert en wie vraagt onderzoekt.  

 

De EK geeft aan een consultant in te huren om de EK te ondersteunen bij het zetten van de agenda. 

De sector zal bij dat onderzoek om input worden gevraagd door de consultant. Desgevraagd zegt de 

EK toe om de onderzoeksopdracht aan de consultant rond te sturen aan de klankbordgroep. Voor de 

tweede bijeenkomst van de klankbordgroep voorziet de EK een faciliterende rol van de consultant.  

 

Een netbeheerder vraagt of dit ook de definitieve procedure is. De EK antwoordt dat het een stevig 

voornemen betreft waarop geimproviseerd kan worden mocht dat nodig zijn. 

 

3. Mijlpalenplanning 

De EK geeft aan dat de onderzoeken in november 2012 gereed dienen te zijn. Hierna wordt er gewerkt 

aan het ontwerpbesluit. Dit wordt ter inzage gelegd in achtneming van de termijn van 6 weken (UOV-

procedure). 

 

Liander vraagt of en hoe de EK rekening zal houden met wijziging in de wet, de planning lijkt daarvoor 

te krap. De EK geeft aan daar pas op te gaan acteren als het zeker genoeg lijkt dat een wijziging tijdig 

inwerking zal gaan treden. Dat geldt ook t.a.v. STROOM en de evaluatie van de E- en G-wet. 

 

GTS merkt op dat de einddatum van de mijlpalenplanning niet aansluit op de datum van 1 september 

waarvoor GTS een tariefvoorstel in moet dienen. De EK geeft aan daar naar te zullen kijken. 

 

4. Inhoudelijke agenda 

De EK presenteert de agenda van onderwerpen zoals ze die thans ziet. 

 

Liander vraagt om een heroriëntatie op de WACC-methode. De EK geeft aan dat te zullen doen als 

daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld vanuit onderwerpen die het omgaan met investeringen in de 

methode raken.  

 

TenneT vraagt om een heroriëntatie op de TenneT-benchmarkmethode. 

 



  pagina 3 van 3 

De EK geeft aan dat er thans geen benchmark voor GTS is, echter wordt er bekeken hoe en op welke 

termijn het efficiëntievraagstuk opgepakt zal kunnen worden. 

 

Liander geeft aan de behandeling van precariorechten in de presentatie te missen. De EK geeft aan 

dat de agenda de grotere onderzoeken betreft en dat precario, als gebruikelijk, opnieuw zal worden 

getoetst aan de ORV-criteria. 

 

5. Planning komende maanden 

Geen hoofdpunten. 

 

6. Rondvraag 

Geen hoofdpunten. 


