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A15 Iokaal duurzame energie initiatiefzijn wij belanghebbende en sterk betrokken bij de energietransitie.
Meerdere Ieveranciers op een aansluiting juichen wij dan ook van harte toe. Hiermee wordt het
makkelijker om Iokaal de productie van duurzame elektriciteit te realiseren op de meest economische
wijze en met het grootste maatschappelijke rendement.

We willen twee zaken betreffende het ontwerp aanstippen:

A. Graag willen we expliciete duidelijkheid over de relatie tussen dit ontwerp en de Regeling Verlaagd
Taricf (ook weI aangeduid met postcoderoos regeling).
’I‘enminste in de inIeiding of toelichting moet aangegeven worden wat de relatie en impact is. In het
bijzonder is duidelijkheid nodig over hoe de werking van het ontwerp meerdere Ieveranciers, de afspraken
met netbeheerders bei’nvloed. In het bijzonder de nu in de praktijk bestaande fysieke zuivere teruglevering
aansluiting en virtuele grootverbruik (GV) aansluitingen (is eigenlijk a1 een soort secundair allocatiepunt)
die worden gebruikt bij de regeling verlaagd tarief. Via dit soort aansluitingen wordt de bruto productie
van een productie installatie gemeten en via het openbaar netwerk getransporteerd naar leden van een
COO'peratie ot‘een VvE.
Vervalt het gebruik van deze zuivere teruglevering en virtuele GV aansluitingen ofblijven deze bestaan
naast de toevoeging van secundaire aIIocatiepunten conform het ontwerp?
Graag een nadere toelichting opnemen in het besluit.

B. Het EAN-codeboek is een register met een beperkt aantal gegevens van aIIe aansluitingen. AIs gevolg
van het ontwerp moet het BAN-codeboek ons inziens de gegevens van alle allocatiepunten. zowel primair
als secundaire, gaan bevatten. Daarvoor moet het EAN—codeboek worden uitgebreid met deze secundaire
allocatiepunten. moet er een aanduiding primair cq. secundair komen en moet de verhouding tussen de
primaire en bijbehorende secundaire worden aangegeven.
In het ontwerpbesluit is geen informatie gevonden. die deze informatiebehoefte afdekt en de
netbeheerders hiervoor verantwoordelijk maakt. Graag het besluit aanvullen met nadere bepalingen over
hoe het EAN—codeboek als gevolg van het besluit moet worden veranderd en aangevuld.
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Zijdeiings liet ontwei‘p aangaande is er betreffende het BAN—code boek overigens 110g meer te verbetei‘en
dat de energietransitie ten goede zou komen. nl. het opnemen van de volgende twee veiden (uil dc
registratie in het C—AR) in het EAN—codeboek bij aile allocatiepunten:

— Fysieke doorlaatwaarde (elektricileit en gas en VOOI‘ZOVCI‘ beschikbaar in C-AR)
— Proliel— cq. ai‘namecategorie (EIA. G] A. etc.)

Met de ()penbare bescliikking over deze gegevens is het bV. mogelijk direct [e berekenen hoeveel
zonnepanelen op een aansiuiling aangesloten kunnen worden ofworden bepaald 01" hel vermogen
Ioereikend is voor een warmtepomp. Berekeningen VOOI‘ decemraal enei‘giemanagement 0p straal. wijk.
Limp/stud niveau kunnen 101 een dieper aggregalieniveau worden doorgerekend om te bepalen 101 0p
kwarlicrniveau (\‘ia pi'oiielii'acties) hoe groot de uitdaging is 0m energie— en CO2 neutl‘aal 1e worden. Nu
wordcn de netbeheerders bewaagd en belasl 0m dit soon simpele gegevens te leveren.
(iraag ontvangen we een reactie hoe we kunnen komen tot uitbreiding van het BAN-codeboek ler
i'aicilitering van dc energielransitie.

Alvasl harlelij k dunk \‘001‘ uw reaclie 0p onze zienswijze 0p twee zaken en de gekoppeldc \‘1‘aag over
uitbreiding van het liAN-Codeboek.

Vriendelijk groetend.

Namens Duurzaam Drimmelen
_(penningmeesie1‘)
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