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Geachte mevrouw Leijten, 
Hierbij ontvangt u een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de voorwaarden 
als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. Het voorstel betreft wijzigingen van 
de Netcode elektriciteit naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Besluit uitvalsituaties hoog- 
spanningsnetten per 1 januari jongstleden. 
Aanleiding tot het voorstel 
Op 1 januari 2021 zijn zowel de wettelijke grondslag als de inhoud van de spelregels voor de enkel- 
voudige storingsreserve gewijzigd. Het twaalfde en dertiende lid van artikel 31 van de Elektriciteitswet 
1998 zijn vervallen. Deze leden vormden de grondslag voor de artikelen 9.12 en 9.13 van de Netcode 
elektriciteit. Daarvoor in de plaats zijn een nieuw vierde en vijfde lid aan artikel 16 van de Elektriciteits- 
wet 1998 toegevoegd en is op basis van dat vijfde lid ook een algemene maatregel van bestuur in 
werking getreden: het Besluit uitvalsituaties hoogspanningsnetten (hierna: het besluit). Door het be- 
sluit zijn de huidige artikelen 9.12 en 9.13 grotendeels overbodig geworden. Dat wat deze artikelen 
regelden, wordt nu geregeld in het besluit, maar dan uitgebreider en gedetailleerder. Tegelijkertijd vra- 
gen enkele onderdelen van het besluit die inhoudelijk nieuw zijn om een nadere uitwerking in de Net- 
code elektriciteit. 
Inhoud van het voorstel 
Bijlage 1 bij dit voorstel bevat de tekst van die artikelen uit de codes, die door het onderhavige voor- 
stel gewijzigd dienen te worden inclusief eerdere en thans voorgestelde wijzigingen. De daarin ge- 
bruikte kleuren hebben de volgende betekenis: 
- zwart weergegeven tekst is bestaande, thans geldende codetekst, 

rood weergegeven tekst betreft wijzigingen uit het ontwerpbesluit ACM/UIT/559576 d.d. 19 augus- 
tus 2021 met betrekking tot congestiemanagement (ACM-dossier ACM/20/039621), 
groen weergegeven tekst betreft wijzigingen uit het onderhavige voorstel. 

Toe te voegen tekst is onderstreept en te verwijderen tekst is doorgehaald. 
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BTW-nummer NL8185.25.101 B01 
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Toelichting op het voorstel 
Het voorstel kan worden onderscheiden in enkele deelvoorstellen. Die worden hierna gepresenteerd 
en afzonderlijk toegelicht. 
1. Schrappen van huidige N-1-artikelen uit de Netcode elektriciteit. 
De bestaande artikelen 9.12 en 9.13 van de Netcode elektriciteit moeten geschrapt worden. De leden 
twaalf en dertien van artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998, die voorschreven dat de spelregels voor 
de enkelvoudige storingsreserve in de codes moeten worden uitgewerkt, zijn per 1 januari jl. vervallen. 
In plaats daarvan zijn de nieuwe leden vier en vijf aan artikel 16 van de Elektriciteitswet 1998 toege- 
voegd. Het vierde lid bevat de basisregel voor de enkelvoudige storingsreserve en het vijfde lid vormt 
de grondslag voor het besluit. Het besluit omvat enerzijds een aantal generieke vrijstellingen voor de 
enkelvoudige storingsreserve en anderzijds een regeling voor ontheffingen voor specifieke netsituaties 
die op 1 januari 2021 niet aan de hoofdregel uit artikel 16, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998 vol- 
doen en evenmin onder één van de generieke vrijstellingen vallen. 
Dit betekent dat de wettelijke grondslag voor de huidige artikelen 9.12 en 9.13, in beide gevallen het 
eerste tot en met het derde lid, is verdwenen en dat de desbetreffende spelregels thans in hogere re- 
gelgeving, namelijk in het besluit, een plaats hebben gekregen. De conclusie is daarom dat de artike- 
len 9.12 en 9.13, in beide gevallen het eerste tot en met het derde lid, van de Netcode elektriciteit die- 
nen te vervallen. 
De resterende leden vier tot en met zes van artikel 9.12 kunnen vervallen omdat ze hun directe bete- 
kenis verloren hebben. Het vierde lid, dat voorschrijft dat het netontwerp van een hoogspanningsnet 
tevens getoetst moet worden aan de spanningskwaliteitscriteria uit artikel 7.3, is overbodig. De bepa- 
ling in het vierde lid zou onbedoeld de indruk kunnen wekken dat artikel 7.3 zelfstandig geen beteke- 
nis zou hebben voor de aan het netontwerp te stellen eisen of dat uitsluitend het ontwerp van de hoogspanningsnetten getoetst moet worden op spanningskwaliteit. Dat geldt uiteraard evenzeer voor 
de laag- en middenspanningsnetten. Uit artikel 7.3 en de op de bewaking van de spanningskwaliteit 
betrekking hebbende artikelen van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas en de 
Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas volgt dat de netbeheerder zijn netten zo moet 
ontwerpen en beheren dat op de aansluitingen aan de in artikel 7.3 voorgeschreven spanningskwali- 
teitscriteria wordt voldaan. 
Het vijfde lid betreft de opdracht aan netbeheerders om onderling samen te werken bij mogelijk netbe- heerdersgrensoverschrijdende investeringen. In een opdracht tot samenwerking tussen de netbeheer- 
ders onderling is ook en afdoende voorzien in de Samenwerkingscode elektriciteit. In die code is een 
dergelijke verplichting ook meer op z'n plaats dan hier in de Netcode elektriciteit. 
De verplichting voor op het landelijk hoogspanningsnet aangesloten regionale netbeheerders in het 
zesde lid om hun investeringsplannen te delen met de netbeheerder van het landelijk hoogspannings- 
net is erg eenzijdig geformuleerd. De uitwisseling van de meest essentiële informatie uit de investe- 
ringsplannen is reeds voorgeschreven in artikel 13.15. 
Kortom, hoewel dat strikt genomen geen direct gevolg is van het besluit, kunnen ook de leden vier tot 
en met zes van artikel 9.12 vervallen. 
De leden vier en vijf van artikel 9.13 dienen behouden te blijven. Deze passen inhoudelijk prima bij de 
inhoud van artikel 9.3, zeker gezien de verbreding van de inhoud van artikel 9.3 ten gevolge van het 
ontwerpbesluit 'congestiemanagement' (ACM-dossier ACM/20/039621). Daarom stellen wij voor deze 
leden te verplaatsen naar artikel 9.3. 
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2. Toevoegen van nieuwe artikelen m.b.t. de uitvoering c.q. toepassing van de vrijstellingen voor N-1 
in geval van productie van max 200/500 MW gedurende twee weken. 
In de Nota van Toelichting bij het besluit (hierna: NvT) staat dat in de Netcode elektriciteit regels wor- 
den opgenomen over de wijze van uitvoering van het besluit: 
"In de Netcode elektriciteit, op grond van artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998, zal de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan dit besluit verder worden ingevuld. Dit betekent dat de voorwaarden waaronder de netbeheerder aansluit en transporteert, waaronder de wijze waarop de netbeheerder handelt bij af- en opschakeling tijdens en na een onderbreking, in deze Netcode een plaats krijgen. Daarbij zal het uitgangspunt moeten zijn dat producenten onder non-discriminatoire voorwaarden worden aangesloten en gebruik kunnen maken van de transportdienst." 
Uit het verband waarin het bovenvermelde citaat staat, blijkt dat hierbij vooral gedoeld wordt op spel- 
regels voor de uitvoering van de nieuwe specifieke vrijstelling van de enkelvoudige storingsreserve 
voor transport ten behoeve van productie. Deze vrijstelling houdt in dat de enkelvoudige storingsre- 
serve niet hoeft te worden toegepast voor transport ten behoeve van productie als de uitval beperkt 
blijft tot 200 dan wel 500 MW gedurende maximaal twee weken. Uit het besluit blijkt dat productie die 
rechtstreeks is aangesloten op een EHS-net niet in aanmerking komt en productie aangesloten op een 
LS-net evenmin. 
In de systematiek van dit besluit worden de effecten van een uitvalsituatie voor verbruik van elektrici- 
teit anders begrensd dan effecten van een uitvalsituatie voor productie van elektriciteit. Bij uitval is de 
grens voor transport ten behoeve van productie ruimer gekozen dan voor transport ten behoeve van 
verbruik. Er wordt zo meer ruimte gecreëerd voor het aansluiten van (duurzame) productie, terwijl de 
toegestane onderbreking van transport ten behoeve van verbruik voor aangeslotenen begrensd blijft. 
Bij uitval van een HS/MS-transformator of een HS-circuit ten behoeve van transport voor productie is 
dit begrensd tot maximaal 200 respectievelijk 500 MW met een uitvalduur van ten hoogste twee we- 
ken. Bij uitval van een HS/MS-transformator of een HS-circuit ten behoeve van transport voor verbruik 
tot maximaal 100 MW met een uitvalduur van ten hoogste 10 minuten. De vrijstellingen in het besluit 
vormen randvoorwaarden waarbinnen de netbeheerder zich beweegt bij het ontwerp en beheer (be- 
drijfsvoering) van het net. Het net moet zo ingericht zijn, dat het verloop van een uitvalsituatie als be- 
doeld in de vrijstelling in ieder geval binnen de voorgeschreven hoeveelheden megawatt en tijdsduren 
blijft. In geval van een uitvalsituatie kan de vrijstelling tot gevolg hebben dat een deel van de productie 
moet worden afgeschakeld om overbelasting van netelementen in het hoogspanningsnet te voorko- 
men, doordat de uitvalsituatie leidt tot een tekort aan netcapaciteit van een verbinding of een schakel- 
of transformatorstation. 
Daarnaast mag er geen verbruik uitvallen buiten de kaders zoals gesteld in het besluit daarvoor stelt. 
Dat betekent dat de vrijstelling ofwel moet worden toegepast op netdelen waarop uitsluitend productie 
is aangesloten ofwel in situaties dat de productie snel genoeg volledig automatisch op afstand kan 
worden afgeschakeld zonder dat het verbruik dat is aangeslotenen op de desbetreffende netdelen of 
in de desbetreffende installaties mee wordt afgeschakeld. Is dit niet het geval dan zal ook verbruik ge- 
durende het omschakelen een korte uitvalduur doormaken. 
Een van de aanvullende spelregels zal dus moeten zijn dat de netbeheerder deze vrijstelling alleen 
kan gebruiken als de desbetreffende productie voldoende snel, automatisch, op afstand en afzonder- 
lijk ten opzichte van de belasting kan worden afgeschakeld. Het afschakelen van productie dient 
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voldoende snel plaats te vinden om schade aan netelementen te voorkomen en zal daarom automa- 
tisch op afstand moeten plaatsvinden. Om dit te kunnen realiseren, wordt aan artikel 3.15 een bepa- 
ling toegevoegd die voorschrijft dat elke elektriciteitsproductie-installatie, aangesloten op een midden- 
of hoogspanningsnet automatisch, op afstand, voldoende snel en afzonderlijk ten opzichte van de be- 
lasting het verbruik dient te kunnen afschakelen of afregelen. Deze bepaling in hoofdstuk 3 schrijft de 
capabiliteit voor. In artikel 9.12, eerste lid, komt de afschakel- of afregelactie als bedrijfsvoeringsspel- 
regel in geval de netbeheerder in een bepaald netdeel de vrijstelling voor transport ten behoeve van 
productie uit het besluit toepast. 
Een belangrijke motivatie voor het invoeren van deze vrijstelling was de constatering dat de toename 
van elektriciteitsproductie door middel van wind- en zonne-energie sneller gaat dan de uitbreiding van 
het elektriciteitsnet om de bijbehorende elektriciteitstransporten mogelijk te maken. De vrijstelling geldt 
evenwel voor alle productie, ongeacht of die duurzaam of niet-duurzaam is en maakt geen onder- 
scheid tussen bestaande en nieuwe elektriciteitsproductie-installaties. 
De vrijstelling heeft betrekking op de netbeheerder en het door de netbeheerder niet hoeven naleven 
van de enkelvoudige stohngsreserve in zijn hoogspanningsnet in bepaalde gevallen. 
Aangezien de vrijstelling betrekking heeft op productie die is aangesloten op netten met een span- 
ningsniveau van 1 kV en hoger, is de vrijstelling ook van toepassing op productie die is aangeslotenen 
op middenspanningsringen, voor zover deze geproduceerde energie ook daadwerkelijk van invloed is 
op vrijstellingskaders zoals in het besluit omschreven. Om de vrij te spelen transportcapaciteit voor 
productie overeenkomstig het besluit daadwerkelijk doelmatig in te kunnen zetten is het noodzakelijk 
om ook van in middenspanningsringen aangesloten elektriciteitsproductie-eenheden realtime te be- 
schikken over de belasting- en invoedgegevens. Overeenkomstig artikel 13.22 van de Netcode elektri- 
citeit zijn die beschikbaar bij aangesloten elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit 
van 1 MW en groter. Van kleinere elektriciteitsproductie-eenheden zijn die niet beschikbaar. In hoofd- 
stuk 13 is de 1 MW-grens gekozen overeenkomstig de in Nederland geldende grens tussen elektrici- 
teitsproductie-eenheden van type A en type B als bedoeld in de Verordening 2016/613 (NC RfG). Het 
voert te ver om die grens nu voor dit besluit te verlagen. Wel stellen we voor om als aanvullende spel- 
regel voor het gebruik van de vrijstelling van het besluit op te nemen dat de netbeheerder zal moeten 
kunnen beschikken over realtime data (actief en reactief vermogen) per overdrachtspunt. Aangezien 
dit geen eis is aan de elektriciteitsproductie-eenheid, stellen we voor om die eis op te nemen in het 
nieuwe tweede lid van artikel 9.12. 
Elektriciteitsproductie-eenheden van het type A als bedoeld in de Verordening 2016/613 (NC RfG). 
beschikken op grond van artikel 13, zesde lid van Verordening 2016/613 (NC RfG) over een interface 
waarmee het werkzame vermogen nadat een instructie daartoe is ontvangen door de ingangspoort 
naar nul kan worden gereduceerd. Elektriciteitsproductie-eenheden van het type B en hoger beschik- 
ken op grond van artikel 14, tweede lid, onderdeel a, van Verordening 2016/613 (NC RfG) reeds over 
een interface om het mogelijk te maken om na een instructie van de ingangspoort het opgewekte 
werkzame vermogen te verminderen. Elektriciteitsproductie-eenheden van type C en D, beschikken 
op grond van artikel 15, tweede lid, onderdeel a van Verordening 2016/613 (NC RfG) over de moge- 
lijkheid het werkzaam vermogen aan te passen op grond van een door de netbeheerder te geven in- 
structie. We stellen voor om als aanvullende spelregel voor het gebruik van de vrijstelling van het be- 
sluit op te nemen dat de netbeheerder indien mogelijk deze bestaande interfaces en capabiliteit ook 
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kan inzetten om bij een uitvalsituatie als bedoeld in het besluit productie af te schakelen of af te rege- 
len. Deze aanvullende spelregel wordt opgenomen in een nieuw derde lid van artikel 9.12. 
Over het weer inschakelen van de elektriciteitsproductie-installatie na afloop van de uitvalsituatie, hoe- 
ven we niets specifieks op te nemen in de Netcode elektriciteit. Artikel 9.3 bevat immers al een bepa- 
ling dat de netbeheerder na een onverwachte onderbreking de transportdienst zonder voorafgaande 
aankondiging kan hervatten. 
3. Zo nodig toevoegen van nieuwe artikelen m.b.t. financiële vergoeding in geval van het daadwerke- 
lijk optreden van een uitvalsituatie. 
Daarover zegt de NvT: 
"Of in de voorwaarden iets moet worden bepaald over financiële vergoeding bij storing, zal nader 
moeten worden bezien bij de concrete uitwerking van de voorwaarden in de Netcode. Een financiële 
vergoeding is ieder geval aan de orde bij toepassing van niet-marktgebaseerde redispatching (een 
maatregel tot wijziging van het productie- en/of belastingpatroon van elektriciteit door de netbeheer- 
der als bedoeld in artikel 13 van Verordening 2019/943 ) of bij een (niet objectief te rechtvaardigen) 
verschil tussen vergelijkbare afnemers." 
Een afschakeling ten gevolge van het toepassen van de vrijstellingen voor productie uit het besluit 
leidt niet tot een financiële vergoeding. Aan de opstelling van het besluit en het bepalen van de inhoud 
van de vrijstelling ligt immers al een maatschappelijke kosten-batenanalyse ten grondslag De NvT 
schrijft daarover: 
Een uitvalsituatie van een bepaald netelement kan alleen voor een vrijstelling in aanmerking gekomen 
als: 
1) de kosten van de maatregel niet in verhouding staan tot het effect op de leveringszekerheid; 
2) de uitvalsituatie geen cascade-effect heeft met gevolgen voor de netten van EU-landen ; 
3) met de uitvalsituatie overal op dezelfde wijze wordt omgegaan, en; 
4) het effect van de uitvalsituatie maatschappelijk acceptabel is. 
Op grond van die kosten-batenanalyse heeft de wetgever het maatschappelijk verantwoord geacht om 
transport ten behoeve van productie een grotere kans op een uitvalsituatie te geven in ruil voor het 
sneller en tegen veel lagere maatschappelijke kosten op het net aan kunnen sluiten van grote hoe- 
veelheden nieuwe, doorgaans duurzame, elektriciteitsproductie-installaties. De NvT overweegt daar- 
toe: 
Met een beperkte aanpassing van de norm voor bepaalde onderdelen van het net wat betreft het 
transport van opgewekte elektriciteit, kan op korte termijn meer transportcapaciteit vrij worden ge- 
maakt en meer duurzaam opgewekte elektriciteit worden aangesloten zonder dat de betrouwbaarheid 
hier materieel door geschaad wordt. Deze vergroting van de transportcapaciteit is hard nodig 
om de doelstellingen voor hernieuwbare elektriciteit te halen en de energietransitie een impuls te ge- 
ven. 
Ook de andere en deels reeds bestaande vrijstellingen uit het besluit leiden immers niet tot een finan- 
ciële vergoeding indien een uitvalsituatie optreedt ten gevolge van het toepassen van één van de vrij- 
stellingen. 
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Een verschil tussen de nu toegevoegde extra vrijstellingen voor productie en de bestaande vrijstellin- 
gen is dat het niet alle aangesloten productie in gelijke mate hoeft te raken. In geval van een uitvalsitu- 
atie in bijvoorbeeld een transformator mag tot 200 MW worden afgeschakeld. Het is goed denkbaar 
dat niet alle op de transformator aangesloten, dan wel op het onderliggende net aangesloten productie 
hoeft te worden afgeschakeld in geval van een optredende storing. De productie die afgeschakeld 
wordt, zal die productie zijn waarvan, afhankelijk van de lokale omstandigheden op dat moment, de 
afschakeling het meest bijdraagt aan het wegnemen van het opgetreden transportknelpunt. Welke 
productie dat is, zal van situatie tot situatie verschillen en zal dan ook afhangen van de locatie in het 
net ten opzichte van het uitgevallen netelement, de feitelijke nettopologie, de momentane belasting-, 
productiesituatie, weersomstandigheden, het seizoen of het dagdeel en niet van verschillen tussen de 
desbetreffende aangeslotenen (producenten). Er is daarmee geen sprake van het maken van onge- 
rechtvaardigd onderscheid tussen aangeslotenen. Er zou sprake zijn van ongerechtvaardigd onder- 
scheid als de netbeheerder de regeling zo zou uitvoeren dat aangeslotenen bij een identieke uitval- 
situatie, een identieke nettopologie, identieke belasting- en productiesituatie en identieke weersom- 
standigheden verschillend zou behandelen. Dat is echter niet het geval. Welke specifieke aangeslote- 
nen noodzakelijk moeten worden afgeschakeld, wordt bepaald door de locatie van de uitvalsituatie en 
de invloed van de desbetreffende aangesloten elektriciteitsproductie-installatie op het opheffen van 
het op dat moment opgetreden knelpunt. Er is dus geen vooraf vast te stellen onderscheid in de af- 
schakelcriteria en er wordt geen verschil gemaakt op basis van andere kenmerken van de aangeslo- 
tene dan de bovengenoemden. Een vergoeding op grond een niet objectief te rechtvaardigen verschil 
tussen afnemers is dan ook niet aan de orde. 
Met de komst van het besluit is ertussen producenten aangesloten op MS- en HS-netten en verbrui- 
kers een bewust maatschappelijk gewogen onderscheid gemaakt in de leveringszekerheid. Voor pro- 
ducenten aangesloten op MS- en HS-netten mag het transport immers op grond van het besluit expli- 
ciet gedurende bepaalde langere periodes onderbroken worden. Sterker nog: de netbeheerder dient 
zijn net zo te ontwerpen dat dit gebeurt. Het optreden van een concrete uitvalsituatie is weliswaar on- 
voorzien, maar het bestaan van de vrijstellingen en de duur en de omvang daarvan is dat niet. Ana- 
loog aan de situatie bij voorziene niet-beschikbaarheid (VNB) (zie artikel 8.4 Netcode elektriciteit) 
hoort een uitvalsituatie als bedoeld in het besluit dan ook tot het normale bedrijfsrisico, waarvoor (in 
lijn met de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven uit 2005, ECLI:NL:CBB:2005: 
AS5818) een afnemer zich indien gewenst kan verzekeren. Wel is het de verantwoordelijkheid van de 
netbeheerder (het is immers een netontwerpcriterium) dat de onderbreking van het transport niet lan- 
ger duurt dan de in het besluit bedoelde tijdsperiode. De netbeheerder dient geprikkeld te worden bin- 
nen die periodes te blijven. Een aanpassing van de compensatieregeling ligt dan ook voor de hand. 
Zie daartoe paragraaf 5. 
4. Toevoegen van nieuwe artikelen m.b.t. onderhoudsplanning in netsituaties die op grond van de 
vrijstelling voor N-1 in geval van productie van max 200/500 MW gedurende twee weken in de nor- 
male bedhjfsvoeringsituatie niet N-1 zijn. 
Het besluit kent vrijstellingen voor twee situaties, namelijk voor uitvalsituaties die optreden tijdens nor- 
maal bedrijf en uitvalsituaties die optreden ten tijde van onderhoudswerkzaamheden. In beide geval- 
len gaat het om uitvalsituaties oftewel onvoorziene niet-beschikbaarheid (ONB). Het besluit zegt ech- 
ter niets over een situatie van uitschakeling ten behoeve van geplande werkzaamheden zoals onder- 
houd of netuitbreiding (voorziene niet-beschikbaarheid of VNB). Door het besluit worden echter wel de 
mogelijkheden om geplande werkzaamheden uit te voeren geraakt. 
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Artikel 9.17 van de Netcode elektriciteit bevat de verplichting voor de netbeheerder en de elektriciteits- 
producent om hun niet-beschikbaarheidsplanning onderling af te stemmen. Dit artikel is geschreven in 
de tijd dat er hoofdzakelijk sprake was van een beperkt aantal grote conventionele elektriciteitsproduc- 
tie-installaties. Het is minder geschikt voor toepassing bij zeer grote aantallen (kleinere) duurzame 
elektriciteitsproductie-installaties. In geval van conventionele elektriciteitsproductie-installaties zullen 
beide partijen immers op gezette tijden onderhoud moeten plegen en als deze momenten onderling 
worden afgestemd is de wederzijdse overlast geminimaliseerd. De reikwijdte van de vrijstellingen voor 
productie in het besluit is echter breder dan deze grootschalige, conventionele elektriciteitsproductie- 
installaties. Het is evident dat, ook al is sprake van productie afkomstig van elektriciteitsproductie-in- 
stallaties die geen periodieke buitenbedrijfstelling nodig hebben, de netbeheerder toch van tijd tot tijd 
een buitenbedrijfstelling moet inplannen voor onderhoud of netuitbreiding. Normaliter kan de netbe- 
heerder daarvoor een beroep doen op de in zijn net aanwezige enkelvoudige storingsreserve. Als de 
netbeheerder op grond van de vrijstellingen voor productie uit het besluit zijn enkelvoudige storingsre- 
serve al 'weggegeven' heeft aan deze productie, kan diezelfde enkelvoudige storingsreserve niet nog- 
maals gebruikt worden ter vervanging van de VNB ten behoeve van onderhouds- of uitbreidingswerk- 
zaamheden. Daarnaast is er het reeds bestaande algemene artikel voor VNB ten behoeve van ge- 
plande netbeheerderswerkzaamheden in artikel 8.4, onderdeel b, dat stelt dat de netbeheerder een 
aangeslotene op het midden- of hoogspanningsnet 10 werkdagen van te voren op de hoogte stelt van 
geplande werkzaamheden. De definitieve datum van de werkzaamheden wordt na overleg met de 
aangeslotene vastgesteld, waarbij de netbeheerder in redelijkheid belangen van de aangeslotenen 
weegt. 
Indien de netbeheerder in zijn net onderhouds- of uitbreidingswerkzaamheden dient uit te voeren, 
waarbij de op grond van het besluit in de ruimte van de enkelvoudige storingsreserve aangesloten 
elektriciteitsproductie tijdelijk dient te worden afgeschakeld, zijn er dus twee bepalingen van toepas- 
sing. Volgens artikel 9.17 komt de netbeheerder van te voren schriftelijk een onderhoudsplanning 
overeen met de aangeslotene. En op basis van artikel 8.4, onderdeel b, informeert de netbeheerder 
tenminste 10 dagen van te voren de aangeslotene en houdt rekening met zijn belangen. De essentie 
van beide bepalingen is dat de netbeheerder zijn noodzakelijke werkzaamheden in of na overleg met 
de aangeslotene inplant en daarbij rekening houdt met de belangen van de aangeslotene. Het verschil 
tussen ‘in overleg’ (artikel 9.17) en ‘na overleg’(artikel 8.4) is bij het initiële opstellen van de desbetref- 
fende artikelen bewust gemaakt. Het overleg van artikel 8.4 vindt potentieel met vele aangeslotenen 
plaats en dan is het niet altijd mogelijk om een datum te vinden die iedereen goed uitkomt. “In overleg” 
is dan om praktische redenen niet mogelijk, “na overleg” (waarbij elke betrokken aangeslotene de 
kans krijgt zijn belangen in te brengen) wel. Het overleg van artikel 9.17 vindt plaats met individuele 
aangeslotenen. 
Beide artikelen geven niet expliciet aan op welke aangeslotene zij van toepassing zijn. In uiterste con- 
sequentie betekent dit dat een netbeheerder zijn onderhoudsplanning met een kleine grootverbruiker 
die beschikt over enkele zonnepanelen zou kunnen gaan afstemmen en omgekeerd, dat de netbe- 
heerder een grote industriële aangeslotene 10 werkdagen tevoren van een onderbreking op de hoogte 
stelt. Deze inconsistentie kan simpel ondervangen worden door onderscheid te maken naar span- 
ningsniveau waarop de twee artikelen van toepassing zijn. We kiezen er voor om de grens te leggen 
op 110 kV. Daaronder is artikel 8.4 van toepassing. Vanaf 110 kV is artikel 9.17 van toepassing. Dat 
artikel 9.17 alleen van toepassing is op productie, is in overeenstemming met de bestaande praktijk 
dat vanaf 110 kV VNB met onderbreking niet voorkomt bij afname. 
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5. Aanpassing van de compensatieregeling bij stroomstoringen 
Artikel 8.8 van de Netcode bevat de compensatieregeling bij stroomstoringen. Een afschakeling ten 
gevolge van het toepassen van het besluit is niet op één lijn te stellen met een spontane uitschakeling 
ten gevolge van een stroomstoring. Om elk misverstand te voorkomen wordt de situatie van afschake- 
ling ten gevolge van het toepassen van het besluit in artikel 8.8 uitgezonderd van de ‘gewone’ toepas- 
sing van de compensatieregeling. 
Het is echter denkbaar dat bij het toepassen van het besluit de netbeheerder vanwege onvoorziene 
omstandigheden niet in staat is om het knelpunt binnen de in het besluit genoemde termijn van twee 
weken op te lossen. We stellen voor om als prikkel voor de netbeheerder, na de periode van twee we- 
ken uit het besluit, de compensatieregeling voor de resterende tijd van toepassing te verklaren, maar 
dan toegespitst op deze specifieke situatie. 
De compensatieregeling uit artikel 8.8 is niet zonder meer toepasbaar op deze situatie. De daarin op- 
genomen bedragen zijn mede gebaseerd op een onderzoek naar de 'overlast' die verbruikers ervaren 
bij optredende stroomstoringen. Zoals ook uit de NvT bij het besluit blijkt, is de impact van een trans- 
portonderbreking voor een producent van een andere orde dan voor een verbruiker. Uit het genoemde 
onderzoek bleek dat de 'overlast’ voor verbruikers aangesloten op een net met een spanning groter 
dan 35 kV substantieel hoger was dan de ‘overlast’ voor verbruikers aangesloten op een net met een 
spanning lager dan 35 kV. Voor productie is er geen aanleiding of rechtvaardiging om in het kader van 
het toepassen van het besluit een dergelijk onderscheid te maken. We stellen daarom voor om voor 
productie de compensatie voor de situatie dat de uitvalsituatie zoals bedoeld in het besluit langer duurt 
dan de in het besluit genoemde twee weken niet afhankelijk te maken van het spanningsniveau 
waarop de aangeslotene is aangesloten, maar uitsluitend van het gecontracteerd transportvermogen. 
We stellen voor dit als een nieuw derde lid (onder vernummering van de erna volgende leden) toe te 
voegen aan artikel 8.8. 
6. Aanpassing van de compensatieregeling voor aansluitingen op het net op zee 
Volledigheidshalve wordt de compensatieregeling tevens aangepast voor de aansluitingen op het net 
op zee. Het net op zee kent een eigen compensatieregeling, vastgelegd in een AMvB (Besluit schade- 
vergoeding net op zee). Er is op dit moment nog niet geregeld dat op die aansluitingen de "gewone" 
compensatieregeling uit artikel 8.8 niet van toepassing is. 
Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 
Onderhavig voorstel brengt enkele wijzigingen aan in artikel 9.3 van de Netcode elektriciteit, zoals het 
is vormgegeven in het ontwerpbesluit congestiemanagement (ontwerpbesluit d.d. 19 augustus 2021, 
met kenmerk ACM/UIT/559576). De wijzigingen in artikel 9.3 in onderhavig zijn additioneel aan en in- 
houdelijk onafhankelijk van de wijzigingen in het ontwerpbesluit congestiemanagement. Mocht een 
besluit op onderhavig voorstel eerder genomen worden dan een besluit in het lopende traject voor 
congestiemanagement, dan vraagt de vormgeving van de voorgestelde wijzigingen in onderhavig 
voorstel in artikel 9.3 extra aandacht. 

Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 
Het voorstel draagt bij aan het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord 
functioneren van het elektriciteitsnet, aan het doelmatig handelen van afnemers en aan de goede 
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kwaliteit van dienstverlening van netbeheerders. Vooral draagt het voorstel bij aan de implementatie 
van het besluit, waarvan de merites in het besluit zelf al uitgebreid worden verantwoord. 
Gevolgde procedure 
Het voorstel is vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders, als bedoeld in artikel 32 
van de Elektriciteitswet 1998, door de Taakgroep Regulering van de vereniging Netbeheer Nederland 
op 16 september 2021. 
Het overleg met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt, als bedoeld in arti- 
kel 33 van de Elektriciteitswet 1998, heeft plaatsgevonden in de bijeenkomst van het Gebruikersplat- 
form elektriciteits- en gasnetten, gehouden op 7 oktober 2021. Het op dit voorstel betrekking heb- 
bende deel van het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage bijgevoegd. De tijdens deze bijeen- 
komst ontvangen commentaren hebben geleid tot de volgende aanpassing van het voorstel: 

- Op pagina 6 is de overweging over het wel of niet gewaarborgd zijn van de levering geschrapt. 
- Op pagina 7 is een korte toelichting opgenomen over de reden achter ‘na overleg' (artikel 8.4) 

en 'in overleg’ (artikel 9.17). 
- In de te wijzigen artikelen zijn verwijzingen naar artikel 4a.2 van het Besluit gecorrigeerd. 
- In artikel 3.15, dertiende lid is een kwalitatieve specificering van ‘snel en selectief toegevoegd 

onderwijzing naar het Besluit. 
- In artikel 9.12 is een lid toegevoegd met de mogelijkheid tot ‘uitruil’ tussen aangeslotenen, na 

optreden van een concrete uitvalsituatie en bijbehorende afschakeling of afregeling. 
Tijdens de bijeenkomst is ook nog gesproken over de mogelijkheid en wenselijkheid van nadere de- 
taillering in de in artikel 8.4 genoemde groepen aangeslotenen. Welke nadere detaillering dat dan zou 
moeten zijn en welke verschillende aankondigingsperioden voor de diverse groepen mogelijk en wen- 
selijk zouden zijn, vergt echter zorgvuldige meningsvorming. Om onderhavig voorstel daar niet door te 
laten ophouden, laten we het huidige onderscheid in groepen aangeslotenen in artikel 8.4 ongemoeid. 
Tevens is in de bijeenkomst een nader overleg afgesproken over om de noodzaak van een separaat 
voorstel ter aanpassing van artikel 9.3, derde lid na te gaan. De mogelijke detaillering van artikel 8.4 
kan in dat overleg eveneens worden beschouwd. 
Besluitvorming en inwerkingtreding 
Gezien het feit dat het Besluit reeds 1 januari jongstleden in werking is getreden, is een spoedige be- 
handeling en besluitvorming op onderhavig voorstel wenselijk. 
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoe 
contact opnemen met de heer van ons bureau (gegevens zie briefhoofd). 
Met vriendelijke groet, 
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[15-11-1999] besluit 99-005 
[17-02-2009] beslui! 102466/23 
[12-05-2016] besluit 2016/202151 

[15-04-2000] besluit 00-011 
[14-02-2003] besluit 100078/102 
[01-09-2005] besluit 101857/9 
[07-02-2009] besluit 102867/23 
[16-11-2010] rectificatie 102867/23 
[22-12-2018] besluit ACM/UIT/503723 
[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776 
[05-12-2020] besluit ACM/19/036454 
[13-02-2021] besluit ACM/ÜIT/543830 
[08-11-2021] voorstel BR-2021-1819 

[08-10-2019] besluit ACM/UIT/514389 
[08-11-2021] voorstel BR-2021 1819 

[16-032001] besluit 100389/1 

[16-032001] besluit 100389/1 
[1302-2013] ACM.UIT/543830 
[08-11-2021] voorstel BR-2021-1819 

[15-04-2000] besluit 00-011 
[16-032001] besluit 100389/1 
[01-01-2002] besluit 100700/4 
[03-05-2005] besluit 101909/5 
[01-04-2007] besluit 102344/11 
[17-06-2008] besluit 102713J/9 

Netcode elektriciteit 
( ) 
Artikel 3.15 
( ) 13. De elektriciteitsproductie-installatie. aangesloten op een midden- of op een hoogspanningsnet, is in staat om. op afstand door de netbeheerder, voldoende snel en selectief afgeschakeld of afgeregeld te worden, in een uitvalsituatie als bedoeld in de artikelen 4a.1 en 4a.2. beiden onderdeel a. subonderdeel 2°. en de artikelen 4a.3 en 4a.4. beiden onderdelen a en b. subonderdeel 2°. van het Be- sluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas. 

( ) Artikel 6.20 
De methode en de condities op basis waarvan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het minimum- en maximumkortsluitvermogen bepaalt, als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), zijn: a. het maximumkortsluitvermogen op het overdrachtspunt van de aansluiting van het HVDC-systeem wordt berekend op basis van een volledig in bedrijf zijnd net, ak bedoeld in artikel 9.12. eerste lid, onderdeel a onder handha- ving van de enkelvoudige storingsreserve. waarbij rekening wordt gehou- den met alle voorziene relevante netaanpassingen dan wel netuitbreidin- gen, en de maximale kortsluitstroombijdrage van alle op het desbetreffende net aangesloten elektriciteitsproductie-eenheden en met de maximale kort- sluitstroombijdrage van alle aangrenzende netten; b. het minimumkortsluitvermogen vóór een storing op het overdrachtspunt van de aansluiting van het HVDC-systeem wordt berekend op basis van de netsituatie met enkelvoudige storingsreserve als bedoeld in arttkel £12, eerste lid, onderdeel die resulteert in het kleinste kortsluitvermogen op het overdrachtspunt van de aansluiting en waarbij rekening wordt gehou- den met alle voorziene relevante netaanpassingen dan wel netuitbreidin- gen, de minimale kortsluitstroombijdrage van een vooraf bepaalde mini- male inzet van op het desbetreffende net aangesloten elektriciteitsproduc- tie-eenheden, en met de minimale kortsluitstroombijdrage van alle aan- grenzende netten; c. het minimumkortsluitvermogen na een storing op het overdrachtspunt van de aansluiting van het HVDC-systeem wordt berekend op basis van de en- kelvoudige storing in een netsituatie met enkelvoudige storingsreserve als bedoeld io artikel 9.12, eerste lid, omierdeel b, die resulteert in het kleinste kortsluitvermogen op het overdrachtspunt van de aansluiting na de storing en waarbij rekening wordt gehouden met alle voorziene relevante netaan- passingen dan wel netuitbreidingen, de minimale kortsluitstroombijdrage van elektriciteitsproductie-eenheden met een vooraf bepaalde minimum in- zet en aangesloten op het desbetreffende net, en met de minimale kort- sluitstroombijdrage van alle aangrenzende netten; d. het HVDC-systeem ten behoeve van de berekening van het kortsluitver- mogen is verondersteld te zijn uitgeschakeld. 

( ) Artikel 8.4 
Voor aansluitingen met een doorlaatwaarde groter dan 3x80A geldt dat de net- beheerder a. de aangeslotene op een laagspanningsnet tenminste drie werkdagen van te- voren op de hoogte stelt van door de netbeheerder geplande werkzaamhe- den waarbij de transportdienst aan de aangeslotene wordt onderbroken; b. de aangeslotene op een middenspanningsnet- of een hoogspanningsnet met een spanningsniveau kleiner dan 110 kV tenminste tien werkdagen van te voren tevoren op de hoogte stelt van door de netbeheerder geplande werkzaamheden indien de transportdienst aan de aangeslotene wordt on- derbroken en de datum van de genoemde werkzaamheden pas vaststelt na overleg met de daardoor getroffen aangeslotene, waarbij de netbeheerder in redelijkheid belangen van de aangeslotenen weegt; 

( ) Artikel 8.8 
( ) 2. De in het eerste lid genoemde verplichting geldt niet, a. wanneer een onderbreking van de transportdienst het gevolg is van een 
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101-08-2013] besluit 103834/122 
112-06-2016] besluit 2016/202161 
101-01-2017] besluit 2016/206617 

lid 1 was Nee 6.3.1 
lid 2 was Nee 6.3.2 
lid 3 was Nee 6.3.2a 
lid 4 was Nee 6.3.3 
lid 5 was Nee 6.3.4 

(22-12-2018] besluit ACM/UIT/503723 
[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776 
[08-11-2021] voorstel BR-2021-1819 

automatische afschakeling van belasting als bedoeld in artikel 9.25a, eerste lid, of een handmatige afschakeling van belasting op verzoek van de netbe- heerder van het landelijk hoogspanningsnet als bedoeld in artikel 9.20, of b. wanneer de netbeheerder kan aantonen dat deze netbeheerder als gevolg van een extreme situatie niet binnen de hersteltijden, als bedoeld in het eerste lid, een onderbreking kan herstellen. Met een extreme situatie wordt bedoeld een incident dat zo weinig voorkomt dat het oneconomisch zou zijn om daarmee rekening te houden in de reguleringssystematiek en dat bovendien niet beïnvloed kan worden door de netbeheerder. Een incident is een niet te voorziene gebeurtenis of situatie die redelijkerwijs buiten de controle van een netbeheerder ligt en niet te wijten is aan een fout van een netbeheerder. Hierbij kan gedacht worden aan aardbevingen, overstromin- gen, uitzonderlijke weersomstandigheden, terroristische aanslagen en oor- log, of c. wanneer een onderbreking van de transportdienst het gevolg is van een storing in een net met een spanningsniveau van 220 kV of hoger, of d. voor aansluitingen ten behoeve van openbare verlichtinn alsmede voor (overige) aansluitingen in de categorie kleiner dan of gelijk aan 1x6 A. of 
e. voor aansluitingen op het net OP zee. 

3. In aanvulling op het tweede lid geldt dat de in het eerste lid ocnoemae verpl ch ting niet geldt voor aansluitingen waarbij de onderbreking van de transport- dienst zijn oorsprong vindt in een afschakelino of afreoelina van productie ten gevolge van de toepassing van de vrijstellingen voor productie uit de artikelen 4a 1 en 4a.2. beiden onderdeel a. subonderdeel 2°. en de artikelen 4a.3 en 4a.4. beiden onderdelen a en b subonderdeel 2°. van het Besluit investeringsplan en 
gen genoemde periode, met inachtneming van artikel 9.12. Na verloop van de in de desbetreffende vrijstellingen genoemde periode geldt voor de betreffende aansluitingen een vergoeding die gelijk is aan € 0.35 per kWaecontracteerd voor de eerste 8 uur overschrijding vermeerderd met € 0.20 oer kWoecontracteerd voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur, uit te betalen bil de eerstvolgende laar- respectievelijk maandafrekenino 

34. Indien een onderbreking van de transportdienst zijn oorsprong vindt in het net van een andere netbeheerder, komen de in het eerste lid bedoelde compensa- tievergoedingen voor rekening van de netbeheerder van het net waarin de on- derbreking zijn oorsprong vindt. 
4. Pena het ^ersteticf genoemde verplichting geldt metvoor aanskatingen ten8e- 

gorte kleiner dae-of-gelijk aan 1x6 A. 
5. De in het eerste lid genoemde termijnen vangen voor alle door de onderbreking van de transportdienst getroffen aangeslotenen aan op het moment dat de net- beheerder de eerste melding van die onderbreking van een aangeslotene ont- vangt of, indien dat eerder is, op het moment van vaststelling van de onderbre- king door de netbeheerder. 

115-04-2000] besluit 00-011 
art. 9.3 was Nee 5.3.1.1 

[22-12-2018] besluit ACM/UIT/503723 
[19-08-2021] ontw.besl ACM/UIT/559576 

[19-08-2021] ontw besl ACM/UIT/559576 

( ) 
Artikel 9.3 
IQ. Indien in de uitvoering of de actuele bedrijfsvoering een probleem ontstaat, hanteren de regionale netbeheerders in principe een zelfde hanteert de netbe- heerder de procedure als-genoemd in het derde lid artikel 9.2. derde en ne- gende lid. 
442. In geval van dreigende grootschalige storingen is de netbeheerder bevoegd om belasting af te schakelen of om opdracht te geven om meer of minder te produ- ceren of om een aangesloten regionale netbeheerder te verplichten de trans- portvraag te verminderen. 
Artikel 9.3 

119-08-2021] ontw.besl ACU/UIT/659576 

|0811-2021] voorstel BR-2021-1819 
hd 4 en 5 zijn afkomstig uit artikel 9.13 

i In geval van een onverwachte onderbreking van de transportdienst die haar oor- zaak vindt in de hoogspanningsinstatiatte-het net van de netbeheerder, kan de netbeheerder de transportdienst hervatten zonder de aangeslotene voorafgaand 
te waarschuwen. 

4. In geval van dreigende grootschalige storingen heeft de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voorrang boven de overige netbeheerders ten aan- zien van het aanspreken van producenten ten behoeve van productieverschui- ving of andere beschikbare middelen. 
5. De netbeheerders spreken met elkaar af. wie de koppelverbinding sluit. 

) 
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§ 9.3 Voorwaarden met betrekking tot de netontwerp- en bedrijfsvoe- 
ringscriteria 

Artikel 9.12 
t 380/220 kV-net inclusief do hiermee verbonden trans- 

t wordt getoetst aan de hand van de vol- 
gende criteria: 

i net worden de door de aangeslotenen ge- 
r handhaving 

van de enkelvoudige storingsreserve; 
Bij het voor onderhoud niet beschikbaar zijn van een willekeurig circuit, dan 
wel een willekeurige transformator, dan wel een willekeurige elektriciteits- 
frfoductie-eenheid, dan wel een grote verbruiker, worden de door de aan- 

amen gerealiseerd-eeder 
. Hierbij wordt alleen reke- 

ning gehouden met de als gevolg van de invoedingen dan wel afnamen op- 
tredende belastingen tijdens de onderhoudsperiode; 
Bij de hoogste belasting en bij het uit bedrijf zijn van een willekeurig circuit, 
dan wel een willekeurige transformator, dan wel twee willekeurige elektrici- 
teitsproductie-eenheden, dan wel een grote verbruiker, wordt door een 
aangepaste productieverdeling of door andere (vooraf overeengekomen) 
maatregelen de enkelvoudige storingsreserve gewaarborgd. 

-Het netontwerp van hoogspanningsnetten met een spanningsniveau van 110 kV 
en 150-kV, inclusief de hiermee verbonden transformatoren naar netten met een 
spanningsniveau lager dan 110 kV, wordt getoetst aan de hand van de volgende 
criteria; 
&—Bij een volledig in bedrijf zijnd net worden de door de aangeslotenen ge- 

dan wel afnamen gerealiseerd onder handhaving van 
Bij een enkelvoudige storing is een onder- 

breking van maximaal 10 minuten met een maximale belasting van 100 MW 
toegestaan; 
Bij het voor onderhoud niet beschikbaar ^ijn van een willekeurig circuit, dan 
wel een willekeurige transformator dan wel een willekeurige elektriciteits- 
productie-eenheid kunnen de door de aangeslotenen gewenste invoedin- 
gen dan wel afnamen worden gerealiseerd onder handhaving van de enkel- 
voudige storingsreserve. Hierbij hoeft alleen rekening te worden gehouden 
met de als gevolg van de invoedingen dan wel afnamen optredende belas- 
tingen tijdens de onderhoudsperiode. Afwijking hiervan is toelaatbaar in- 

t tot 6 uur en 100 MW. 
Het * t als van de 1M/VSQ kV-netten 

\ het volgende criter+nm: Bij alle be- 
f zijnd net kan, na oitval van een 

? dan benodigde bedrijfsreserve 
ingezet onder handhaving van de enkelvoudige storingsreserve. 

Het netontwerp wordt getoetst aan de criteria voor de kwaliteit van de netspan- 
ning, zoals gedefinieerd in paragraaf 7.2: 
Bij het voorbereiden en realiseren va 

wordt bovendien getoetst aan de hand \ 
i en bij een s 

»on investeringen informeren netbeheerders 
, teneinde de netten doelmatig en betrouwbaar met elkaar en werken zij s 

elkaar te verbinden. 
Netbeheerders van netten aangesloten op netten die beheerd worden door de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet informeren de netbeheerder 
van het landelijk hoogspanningsnet omtrent de inhoud van het door hen opge- 
steide investeringsplan, ais bedoeld in artikel 24~van de Elektriciteitswet 1998. 
De netbeheerder past de vrijstellingen voor productie uit de artikelen 4a.1 en 
4a.2. beiden onderdeel a. subonderdeel 2°. en de artikelen 4a.3 en 4a.4, beiden 
onderdelen a en b. subonderdeel 2°. van het Besluit investeringsplan en kwaliteit 
elektriciteit en gas slechts toe indienindien de op grond van deze vrijstellingen 
aan te sluiten of aangesloten productie afkomstig is van elektriciteitsproductie- 
installaties die, overeenkomstig artikel 3.15, dertiende lid, automatisch, vol- 
doende snel en selectief kunnen worden afgeschakeld of afgeregeld zonder dat 
ook verbruik mee wordt afgeschakeld, behoudens verbruik dat gerelateerd is 
aan die elektriciteitsproductie-installatie. 
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[15-04-2000] besluit 00-011 
[25-06-2010] besluit 103032/23 

IkJ 1 was Nee 5.5.2.1 
lid 2 was Nee 55.2.2 
lid 3 was Nee 55.2.3 
lid 4 was Nee 55.2.4 
lid 5 was Nee 5.52.6 

[22-12-2018] besluit ACM/UIT/503723 
[08-11-2021] voorstel BR 2021 1819 

bd 4 en 5 zijn verplaatst naar artikel 9.3 

[1504-2000] besluit 00-011 
[19-10-2005] besluit 102053/3 
[16-03-2019] besluit 18/033360 
[14-11-2020] besluit ACM/UIT/541184 
[08-11-2021] voorstel BR-2021-1819 

Codeteksten met voorgestelde wijzigingen 

Datum 
8 november 2021 Pagina 13 van 

2. In aanvulling op het eerste lid geldt dat de netbeheerder de vrijstellingen voor 
productie uit de artikelen 4a.1 en 4a.2. beiden onderdeel a. subonderdeel 2°. en 
de artikelen 4a.3 en 4a.4. beiden onderdelen a en b. subonderdeei 2°. van het 
Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en pas slechts toepast indien de 
op grond van deze vrijstellingen aan te sluiten of aangesloten elektriciteitspro- 
ductie-eenheid tevens voldoet aan de eisen van artikel 13.22. onafhankelijk van 
de grootte van de maximumcapaciteit van de aan te sluiten elektriciteitsproduc- 
tie-eenheid. 

3. De netbeheerder kan bii het toepassen van de vrijstellingen voor productie uit 
de artikelen 4a.1 en 4a.2. beiden onderdeel a. subonderdeel 2°. en de artikelen 
4a.3 en 4a.4. beiden onderdelen a en b. subonderdeel 2°. van het Besluit investe- 
rinpsplan en kwaliteit elektriciteit en pas gebruik maken van de in artikel 13. 
zesde lid en artikel 14. tweede lid, onderdeel a van Verordening (EU1 2016/631 
(NC RfGI bedoelde interface of de in artikel 15. tweede lid, onderdeel a van Ver- 
ordening (EU) 2016/631 bedoelde regelbaarheid. 

4. Netbeheerder en aangeslotene kunnen gezamenlijk overeenkomen dat de net- 
beheerder de aansluiting afschakelt of afrepelt, in plaats van alleen de elektrici- 
teitsproductie-eenheid. indien de aangeslotene er mee instemt dat in dat geval 
ook eventueel verbruik kortstondig wordt afgeschakeld of afaereaeld. 

5. Indien na het optreden van een uitvalsituatie als bedoeld in de artikelen 4a.1 en 
4a.2. beiden onderdeel a. subonderdeel 2°. en de artikelen 4a.3 en 4a.4. beiden 
onderdelen a en b. subonderdeel 2°. van het Besluit investeringsplan en kwaliteit 
elektriciteit en aas aangeslotenen gezamenlijk overeenkomen de afschakelinq of 
afregeling uit te ruilen, dienen zii hiertoe een verzoek in bij de netbeheerder. De 
netbeheerder zal een verzoek hiertoe niet OP onredeliike gronden weigeren. 

Artikel 9.13 
4^—Be-r 

kV de volgende criteria: 
a—Bij een in bedrijf zijnd net worden de door de aangesl 

voedingen dan wel atnamen gerealiseerd onder handhaving van de enkel- 
voudige storingsreserve 

b - Onverminderd hetgeen ten aanzien van het netentweepas bepaald in ortikel 
9.12, tweede lid. is-afwijking van onderdeel a toegestaan voor uitlopers; 
transformatoren en railsystemen. 

2—De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beschouwt de uitval van 
één 380 kV of 220 kV railsysteem in de normale toestand wel als een cnkclvou- 
een station en bedrijf zijnde railsysteem. 
In verband met het bepaalde tn het eerste ( 
, 1..I; wrsesr t VIV. T J V WvM T 

> tweede lid leggen do netbeheer- 
fcoÉi VI vis “TT lÏJ IVZ t, 

ai—het maximale toegestane transport; 
spanning; 

e.—de maximale toegestane spanningsverandehng^en 
di—de tgd waarin na een enkelvoudige storing weer aan de hierboven 

landeifrk hoogspanningsnet voorrang boven de overige netbeheerders ten aa< 
zien van het aanspreken van pnxkKenten ten behoeve van productieverschui 
ving of andere beschikbare middelen 

Si—Pe netbeheerders spreken met elkaar af, wie de koppetverbinding sluit: 
( ) Artikel 9.17 

1. Afhankelijk van de netsituatie en de omvang van de productiecapaciteit, zullen 
de beheerders van op een net met een spanningsniveau van 110 kV of 150 kV 
kleiner dan of gelijk aan ISO kV aangesloten elektriciteitsproductie-eenheden, 
en de netbeheerders alsmede netbeheerders onderling, hun onderhoudsplan- 
nen schriftelijk afstemmen en wijzigen, waarbij beoogd wordt de voorzienings- 
zekerheid te waarborgen. 
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Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransport- netten 

Datum 07-10-2021 
Plaats NBNL, Den Haag // online 

Voorzitter Secretaris  
Aanwezig Namens de representatieve organisaties: VEMW: 

E-NL: Energie Samen: Holland Solar: NWEA: VMNED: 

, 

 
 

Namens een representatief deel van de partijen dat zich bezighoudt met leveren, transporteren en meten van energie: NEDU: , 
Namens de gezamenlijke netbeheerders: NBNL:  TenneT:  
Verslag:  (Notuleerservice Nederland) 

3. Codewijzigingsvoorstel n.a.v. besluit uitvalsituatie (AMvB N-1) (D-2021- 11437) 
NBNL licht het voorstel kort toe. Het betreft het codewijzigingsvoorstel naar aanlei- ding van het inmiddels al in werking getreden besluit uitvalsituaties. Wat er nog aan spelregels nodig is in de netcode, is verwoord in dit voorstel. De stakeholders hebben eerst een aantal algemene opmerkingen, daarna wordt het voorstel artikelsgewijs doorgenomen. 
Algemene opmerkingen Op basis van een recent arrest van het Europese Hof (C-718/18) van 2 september 2021 in de zaak van de Europese Commissie tegen de Bondsrepubliek Duitsland denkt VEMW dat de AMvB N-1 mogelijk in strijd is met Europees recht, daarmee zou dit codevoorstel zijn basis verliezen en overbodig zijn. NBNL stelt voor om voorals- nog af te wachten welke conclusies EZK trekt en het voorstel vandaag gewoon te be- handelen. 
Tekstueel stelt VEMW voor om een punt toe te voegen aan de (meerdere) verwijzin- gen naar artikel 4a.2. 

ACM/IN/657460



Bijlage 2 Verslag GEN d.d. 7 oktober 2021 
\ 

Kenmerk 
BR-2021-1819 

Datum 
8 november 2021 Pagina 15 van 26 

Op pagina 5 wordt gesproken over het ‘recht op vergoeding’. VEMW betwijfelt of de gekozen redenering standhoudt en niet tot onwenselijke situaties leidt. Voor de leden van VEMW is belangrijk dat het principe van een betrouwbare situatie (N-1) niet te zeer wordt uitgehold. De netbeheerders geven aan dat het voor verbruikers zeker de intentie is dat N-1 overeind blijft, voor productie kan dit wel afnemen. 
Ook E-NL kan zich niet vinden in de argumentatie die is gekozen t.a.v. het ‘recht op vergoe- ding’. E-NL begrijpt dat de netbeheerders zich op het standpunt stellen dat transport nooit voor 100% gegarandeerd is, maar E-NL begrijpt niet dat er daarmee sprake is van ‘non firm ATO’ en daarom op basis van artikel 13 lid 7 van de Elektriciteitsverordening geen vergoe- ding nodig is (zie pagina 6). E-NL is van mening dat dit een onjuiste argumentatie is en stelt voor de tekst hierop aan te passen. Ook VEMW kan zich niet vinden in de gekozen bewoor- ding. De netbeheerders lichten toe hoe zij tot deze argumentatie zijn gekomen. Naar hun mening maakt het daarbij niet uit of er al dan niet sprake is van redispatch omdat de conclu- sie in beide gevallen dezelfde is, namelijk dat er geen vergoeding nodig is. Energie Samen mist in het voorstel het standpunt van ACM dat er sprake moet zijn van een vergoeding in- dien er sprake is van discriminatie ofwel een niet te rechtvaardigen onderscheid tussen aan- gesloten. De netbeheerders zijn van mening dat daar in deze geen sprake van is, EZK heeft het volledige standpunt van ACM overigens ook niet overgenomen. Na discussie con- cludeert de voorzitter dat de netbeheerders zullen overwegen de tekst te verduidelijken waar het gaat om (1) het principe van uitruilen door de tekst te citeren uit de nota van toe- lichting en (2) het standpunt dat transport nooit voor 100% gegarandeerd is. T.a.v. de argu- mentatie wordt afgesproken om te overwegen om de lijn van redispatch weg te laten en al- leen de andere redenering te laten staan. Voor E-NL is de argumentatie daarmee duidelij- ker, hoewel zij de conclusie niet deelt. 
De verwijzing naar rechtszaak ECLI:NL:CBB:2005:AS588 bevat een typefout, de juiste verwijzing is: ECLI:NL:CBB:2005:AS5818. Deze wordt door de netbeheerders aangepast. NBNL deelt de betreffende uitspraak met het GEN. 
N.a.v. pagina 7 stelt VEMW voor om ‘na overleg’ te vervangen door ‘in overleg’ in de zin ‘de essentie van beide bepalingen is dat de netbeheerder zijn noodzakelijke werk- zaamheden in of na overleg met de aangeslotene inplant’. NBNL geeft aan dat in arti- kel 9.17 wordt gesproken over 'in overleg’ en 8.4 'na overleg’. Hij zegt toe dit in de tekst toe te lichten, hoewel het hier om bestaande tekst gaat. 
N.a.v. pagina 4, artikel 4 vraagt Energie Samen of het loslaten van de storingsre- serve ook betrekking heeft op middenspanning. NBNL geeft aan dat het besluit gaat over het ontwerp van het hoogspanningsnet, maar de gevolgen daarvan hebben con- sequenties voor aangesloten producenten op middenspanning. De voorzitter stelt vast dat de tekst in het codewijzigingsvoorstel correct is. 
E-NL stelt dat het voorstel alleen regelt dat er een capabiliteit moet zijn en zij begrijpt dat voor het gebruik van de capabiliteit nog een overeenkomst nodig is, hetgeen ook nodig is om slimme oplossingen te kunnen realiseren. NBNL geeft aan dat dit vol- gens de netbeheerders niet nodig is. Aangezien dit een situatie is die bij wet is voor- geschreven, kan het werken van de AMvB niet afhankelijk zijn van het al of niet aan- wezig zijn van een contract. 
De volgende opmerking van E-NL betreft het criterium voor het afschakelen van pro- ductie. Puur technisch is de vraag of het criterium zo non-discriminatoir is als beoogd, E-NL denkt dat er identieke gevallen zullen zijn (waarbij de “elektrische afstand” van twee of meer productie-eenheden tot de congestie gelijk is) die dan willekeurig zullen worden behandeld. Welke criteria worden dan gebruikt? Het gebruik van economi- sche criteria biedt volgens E-NL dan voordelen. Daarnaast is de vraag of de econo- mische uitruil alleen achteraf of ook vooraf plaats kan vinden. TenneT geeft over dat laatste aan dat dit per geval moet worden bekeken Energie Samen vult aan dat 
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hierover gesprekken plaatsvinden met het doel afspraken vast te leggen in een con- venant. Energie Samen stelt voor erop te letten dat er geen zaken in de code komen die het opstellen zo'n convenant kunnen dwarszitten. 
E-NL begrijpt dat de vergoedingen die nu gelden bij uitval/storingen blijven bestaan. NBNL onderschrijft dat, deze blijven bestaan. E-NL komt hier nog op terug bij de arti- kelsgewijze bespreking van het voorstel. 
E-NL uit zijn zorgen over de nadelige consequenties van het voorstel voor netgebrui- kers bij onderhoud in het net. Dit kan betekenen dat een netgebruiker gedurende ver- scheidene dagen niet gebruik kan maken van het net terwijl er blijkbaar geen vergoe- dingen tegenoverstaan. Energie Samen schetst hiervan een praktijkvoorbeeld. De voorzitter begrijpt dat de netbeheerders vooralsnog geen aanleiding zien om de con- cepttekst hierop aan te passen. Zij geeft E-NL en Energie Samen de suggestie mee om hun mening op een andere wijze kenbaar te maken. 
E-NL verzoekt de netbeheerders om in hun rapportage over de betrouwbaarheid van het net expliciet aandacht te besteden aan de kwaliteit van netten waar de vlucht- strook is weggeven en de delen waar dat nog niet effectief is. De netbeheerders denken dat dit zeker zinvol kan zijn, hoewel het niet het domein is van de code. De netbeheerders lichten toe dat op dit moment al wordt onderzocht hoe de Nestor-rap- portages aangepast kunnen worden om dit soort uitvalsituaties te kunnen onderschei- den van de normale storingen 
Tot slot verzoekt E-NL de netbeheerders om in de code een informatieplicht op te ne- men voor netbeheerders om partijen die een nieuwe aansluiting vragen te informeren over de verhoogde uitvalkans of verhoogde niet beschikbaarheid bij onderhoud. NBNL is van mening dat het contraproductief is om specifiek op dit onderdeel een ar- tikel op te nemen in de netcode omdat de opsomming dan correct en volledig moet zijn. 
Holland Solar vraagt of de invoering van AMvB N-1 wordt uitgesteld totdat iedereen een interface heeft. De netbeheerders antwoorden ontkennend. Zodra de AMvB van kracht is, moet er aangesloten gaan worden als het vermogen beschikbaar is. Ener- gie Samen heeft de indruk dat de capabiliteit bij zowel producenten als netbeheer- ders op veel plaatsen nog niet beschikbaar is terwijl die wel vereist is vanuit de RfG. 
Holland Solar vindt de periode van twee weken die tijdens een storing niet vergoed wordt, erg lang. NBNL geeft aan dat deze periode conform de AMvB is. In deze staan de standpunten van de netbeheerders (niet vergoeden) en de stakeholders (wel ver- goeden) haaks op elkaar. 
Artikelsgewijs Artikel 3.15. lid 13: VEMW leest dit artikel in relatie tot artikel 9.12 lid 1. Vraag is welke gevolgen dit heeft voor gebruikers die beschikken over een WKK waar de productie gerelateerd is aan het verbruik. TenneT geeft aan wat hier specifiek bedoeld is met verbruik gerelateerd aan productie, namelijk het eigen verbruik van de productie-eenheid. 
Artikel 3.15, lid 13: Volgens VEMW kan het niet de bedoeling zijn om verbruikers met eigen opwek voor bedrijfstechnische doeleinden onder deze regeling te doen vallen. Zij zijn immers ook niet de doelgroep voor de AMvB N-1. Volgens NBNL is dat niet juist, het gaat hier sec om invoeding op het net. Voor zover de achterban van VEMW invoedt, valt deze onder de AMvB. E-NL verzoekt de netbeheerders de formulering te controleren en zo nodig te verbeteren om misverstanden te voorkomen, 
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Artikel 3.15. lid 13: VEMW vraagt of de verplichting onder artikel 3.15, lid 13 met terugwerkende kracht geldt voor bestaande aangeslotenen. NBNL antwoordt dat het besluit niet met terug- werkende kracht zal gelden, al staat wel in hoofdstuk 15 dat nieuwe artikelen op be- staande installaties van toepassing kunnen worden als het voor het uitvoeren van de plichten van de netbeheerder noodzakelijk is. Zo bezien is het antwoord op deze vraag nee, tenzij. 
Artikel 3.15: VEMW begrijpt dat dit artikel niet van toepassing is op productie-installaties aange- sloten op een GDS. De netbeheerders denken dat deze constatering juist is. 
Artikel 3.15: VEMW vraagt naar de specificaties bij dit artikel, wat is ‘voldoende snel en selectief. NBNL begrijpt dit als volgt: snel genoeg om een reactie te kunnen geven binnen de tijd van de uitval en selectief in de zin van 'geen verbruik’ dus het apparaat zelf zon- der de rest van de installatie. Energie Samen onderschrijft de wens om de gebruikte terminologie nader te specificeren. De netbeheerders stellen voor om hier nog eens met elkaar over door te praten, maar vinden het te ver gaan om specificaties in de netcode op te nemen. 
Artikel 6.20: Er zijn geen op- of aanmerkingen bij dit artikel. 
Artikel 8.4, onderdeel b: VEMW vindt de tekst van onderdeel b onduidelijk. Energie Samen onderschrijft dat en heeft een tekstvoorstel aangeleverd dat door de netbeheerders wordt overgeno- men/gecorrigeerd. Eerder stelde VEMW al voor om 'na overleg’ te vervangen door 'in overleg’. 
Artikel 8.4: Energie Samen begrijp dat dit artikel van toepassing is op blokken van netgebrui- kers. Dat roept bij hem de vraag op of tien dagen voldoende is als aankondiging van geplande werkzaamheden door de netbeheerder. De netbeheerders begrijpen deze opmerking, lastig is dat dit artikel betrekking heeft op een brede scope van grootver- bruikers. Zij kijken of zij de tekst hierop aan kunnen scherpen door meerdere catego- rieën te onderscheiden, ook in relatie tot artikel 9.17. 
Artikel 8.8. lid 3: De discussie over dit artikel is gevoerd bij de algemene opmerkingen. 
Artikel 9.3. lid 3: Er zijn vragen over dit artikel van VEWM en Energie Samen. NBNL merkt op dat het hier bestaande tekst betreft, die voor het toepassen van de AMvB niet persé aange- past zou hoeven worden. Afgesproken wordt dat de netbeheerders op basis van de vragen die er zijn in overleg met de stakeholders de noodzaak van een separaat voorstel ter aanpassing van artikel 9.3, derde lid zullen nagaan. 
Artikel 9.12. lid 1: VEMW is van mening dat het niet gerechtvaardigd is dat WKK’s deze verplichting op- gelegd wordt. VEMW pleit voor een uitzondering voor WKK’s op dit artikel. NBNL be- grijpt dit standpunt, maar de tekst van de AMvB gaat puur over productie. Hij is van mening dat de wettekst geen basis biedt om WKK’s uit te sluiten. TenneT stelt voor om dit in te brengen bij de evaluatie van de AMvB door EZK die voor volgend jaar op de planning staat. 
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Artikel 9.12. lid 4: Het voorstel is om lid 4 te verwijderen, VEMW vraagt zich af of dat de juiste keuze is. De netbeheerders betogen dat de kwaliteitscriteria die in hoofdstuk 7 staan, onver- kort gelden en artikel 9.12 lid 4 daarom geen toegevoegde waarde heeft. VEMW kan zich in die redenering vinden. 
Artikel 9.13: Dit artikel is komen te vervallen en op onderdelen verplaatst naar andere artikelen. 
Artikel 9.17: In antwoord op een vraag van Holland Solar, geeft TenneT aan dat dit artikel geldt voor 110 KV en hoger. 
Energie Samen uit zijn zorgen over de communicatie over het loslaten van de sto- ringsreserve, misschien zouden landelijke en regionale netbeheerders daarin geza- menlijk kunnen optrekken 
De bijdragen die door de stakeholders zijn aangeleverd, worden door NBNL verwerkt tot een commentarenmatrix die als bijlage aan het voorstel wordt gevoegd. De voor- zitter geeft de stakeholders expliciet mee om goed te borgen dat hun standpunten in het voorstel worden meegenomen. 
De voorzitter stelt vast dat het GEN instemt met doorzending van het codewijzi- gingsvoorstel Codewijzigingsvoorstel n.a.v. besluit uitvalsituatie (AMvB N-1) (D-2021- 11437) aan de ACM met in achtneming van alle gemaakte opmerkingen en een ingevulde commentarenmatrix. 
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Van wie artikel Commentaar reactie gevolgen 
VEMW Algemeen De samenhang tussen de AMvB N-1 en de recente 

uitspraak van het HvJ in de inbreukprocedure door 
de Commissie v. Duitsland is nog onduidelijk. 
VEMW vermoedt dat de AMvB N-1 niet kan stand- 
houden. Daarmee wordt de status van ook dit code- 
wijzigingsvoorstel onduidelijk. Alle inhoudelijke kri- 
tiek van VEMW is subsidiair aan dit argument: het 
codewijzigingsvoorstel werkt bovenliggende wetge- 
ving uit die waarschijnlijk in strijd is met Europees 
recht. 

Totdat zeker is dat de AMvB N-1 inderdaad 
geen stand kan houden, gaan we uit van 
de rechtsgeldigheid van die AMvB 

Geen 

VEMW Algemeen Op meerdere plaatsen in dit codewijzigingsvoorstel 
wordt verwezen naar artikel ‘4a2’, zonder een punt 
tussen de 4a en de 2. Dit moet ‘4a.2’ zijn. 

Inderdaad Verwijzingen naar 
4a.2 gecorrigeerd 
in codetekst 

VEMW Pagina 5/13 Op pagina 5 van 13 wordt gesproken over het recht 
op vergoeding. VEMW twijfelt of de gegeven rede- 
nering standhoudt: de uitspraak van het Hof van 
Justitie van 2 september lijkt te betekenen dat het 
niet aan de wetgever is om die kosten-baten afwe- 
ging te maken. Daarmee zou art. 13 van de Euro- 
pese Elektriciteitsverordening alsnog wél tot een 
vergoeding kunnen leiden: een risico voor VEMW. 
Immers, er worden via de AMvB N-1 betrouwbaar- 
heidseisen afgezwakt om extra zon-PV te kunnen 
aansluiten. Het is onwenselijk deze partijen trans- 
portcapaciteit aan te bieden boven hetgeen in een 
betrouwbare situatie (N-1) mogelijk zou zijn en ver- 
volgens op potentieel veelvoorkomende momenten 
van onderbreking herhaaldelijk te moeten vergoe- 
den. 

Zie reactie bij eerste punt. Geen 

VEMW Pagina 6/13 Hier steit de netbeheerder dat in Nederland 
transport nooit altijd is “gegarandeerd”. Hiermee 
wordt vermoedelijk gedoeld op een betrouwbaar- 
heid van het net van 99,9998%. Dit argument wordt 
hier gebruikt om te doen voorkomen dat alle gecon- 
tracteerde transportrechten in Nederland moeten 
worden gezien als ‘interruptible capacity' in de zin 
van artikel 13 lid 7 van de Elektriciteitsverordening 
(Verordening 2019/943). Deze gekozen bewoording 
is daarmee gevaarlijk en veel te breed 

Iets verder in de tekst wordt toegelicht dat naar me- 
ning van de netbeheerders, met de komst van de 
AMvB N-1 bewust is gekozen voor verminderde le- 
veringszekerheid. In de Verordening wordt dit be- 
noemd als dat de partijen “een aansluitovereen- 
komst hebben aanvaard waarin de vaste levering 
van energie niet is gewaarborgd”. VEMW betwijfelt 
ten zeerste of de AMvB N-1 voldoet aan de criteria 
omschreven in artikel 13 lid 7 van de Elektriciteits- 
verordening. Naar mening van VEMW voldoet de 
AMvB N-1 niet aan deze vereiste, kan via deze 
route geen gebruik worden gemaakt van de uitzon- 
dering onder artikel 13 lid 7 van de verordening, en 
zou met partijen die middels de uitzonderingsgrond 
onder de AMvB N-1 worden aangesloten een ATO 
worden gesloten onder voorwaarde van interrupti- 
ble capacity 

Dat was ook niet de bedoeling. Het ge- 
zichtspunt was juist dat de twee weken van 
de AMvB betekenen dat voor productie re- 
kening gehouden moet worden met die 
mogelijke onderbreking van twee weken. 
En dat in die zin voor productie vaste leve- 
ring voor potentieel twee weken niet is ge- 
waarborgd, Naast het feit dat de levering 
nooit 100% is gegarandeerd. Maar de op- 
merking veroorzaakt meer verwarring dan 
dat ze duidelijkheid schept, dus we passen 
de toelichting er op aan. 

Toelichting aange- 
past 
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Ten overvloede: de netbeheerders verwijzen ter on- 
derbouwing naar de uitspraak in de rechtszaak 
ECLI:NL:CBB:2005:AS588. Onder dit ECLI-num- 
mer is echter geen rechtszaak vindbaar. Dit maakt 
het onmogelijk te controleren of de redenering klopt 

Excuus voor de typefout. Het moet zijn: 
ECLI:NL:CBB:2005:AS5818 

VEMW Pagina 7/13 Op deze pagina, aan het eind van de eerste para- 
graaf, wordt aangegeven dat de netbeheerder de 
definitieve datum van werkzaamheden na overleg 
met de aangeslotene vaststelt. Dit moet in overleg 
met de aangeslotene worden vastgesteld. Zie hier- 
toe ook het commentaar van VEMW op artikel 8.4 
letter b 

In artikel 8.4, onderdeel b heeft altijd al ge- 
staan “na overleg”. Het overleg vindt po- 
tentieel met vele aangeslotenen plaats en 
dan is het niet altijd mogelijk om een datum 
te vinden die iedereen goed uitkomt. “In 
overleg" is dan om praktische redenen niet 
mogelijk. 

Toelichting is uitge- 
breid 

VEMW Pagina 10/13 Artikel 3.15, lid 13, schrijft voor dat elke elektrici- 
teitsproductie-installatie automatisch, op afstand, 
voldoende snel en selectief moet kunnen worden 
afgeschakeld of afgeregeld door de netbeheerder. 
Dit moet worden gelezen in combinatie met artikel 
9.12, eerste lid van het voorstel. Artikel 9.12 eerste 
lid stelt dat de netbeheerder de N-1 vrijstelling zal 
toepassen voor productie die is aangesloten die 
voldoet aan de vereisten uit artikel 3.15 lid 13, zon- 
der dat ook verbruik wordt afgeschakeld, behou- 
dens verbruik dat is gerelateerd aan de elektrici- 
teitsproductie-installaties. Het gevolg van deze zin- 
snede is niet duidelijk: welke gevolgen heeft dit voor 
verbruikers die beschikken over een WKK, waar 
dus het de productie gerelateerd is aan het ver- 
bruik? 

Volgens VEMW kan het niet het doel zijn om ver- 
bruikers met een eigen opwek voor bedrijfstechni- 
sche doeleinden onder deze regeling te doen val- 
len: zij zijn niet de doelgroep van de AMvB N-1 zijn 
(de bovenliggende wetgeving is met name bedoelt 
voor het faciliteren van het aansluiten van meer 
zon-PV). 

VEMW heeft hier vier vragen: 
1. Geldt de verplichting onder artikel 3.15 lid 13 met 
terugwerkende kracht voor bestaande aangeslote- 
nen? 
2. Vanuit het kostenveroorzakingsprincipe bekeken 
is het niet gerechtvaardigd WKK’s deze verplichting 
op te leggen; zij verdienen een uitzondering, opge- 
nomen in artikel 9.12 lid 1. 
3. Is het de juiste lezing dat artikel 3.15 niet van 
toepassing is op productie-installaties aangesloten 
op een GDS (gezien ook artikel 5.8 van de Netcode 
Elektriciteit)? 
4. Wat zijn hier de specificaties van; wat is ‘vol- 
doende snel en selectief, vanuit welke achtergrond 
wordt bepaald wat deze criteria moeten zijn, uit vei- 
ligheidsperspectief of commercieel oogpunt bijvoor- 
beeld? Dit is bepalend voor de kosten van de aan- 
geslotene. 

Bedoeld is hier het eigen verbruik van de 
elektriciteitsproductie-eenheid, bijvoorbeeld 
het verbruik dat nodig is om een windmo- 
len in of uit de wind te draaien. Het ver- 
bruik op een aansluiting waarachter zich 
ook een WKK bevindt, is er niet mee be- 
doeld. 

Wat betreft de vagen: 
1. Het antwoord is ja en nee. De bepaling 
geldt niet voor bestaande aangesloten 
elektriciteitsproductie-installaties. Tenzij de 
netbeheerder in een netgebied de functio- 
naliteit nodig heeft om aan zijn wettelijke 
taken te kunnen voldoen (Zie ook Netcode 
elektriciteit artikel 15.1, eerste lid). Dan zal 
hij in overleg treden met reeds aangesloten 
producten voor het instaleren van de af- 
standschakeling. Hetzij op zijn installatie of 
hetzij op de schakelaar op de aansluiting. 
2. Voor hun productiedeel vallen WKK's 
ook onder de AMvB N-1. Het is niet aan de 
Netcode om uitzondering op de toepassing 
van de AMvB N-1 te regelen. 
3. Het is correct dat de specifieke appa- 
raateis van artikel 3.15, dertiende lid niet 
van toepassing is op apparaten aangeslo- 
ten op een GDS. Daarnaast is de AMvB 
zelf wel degelijk van toepassing op het net 
van een GDS, want dat is een onderlig- 
gend net, zoals bedoeld in de AMvB. Hoe 
een GDS-beheerder zijn verplichtingen in 
het kader van de AMvB invult, is aan die 
beheerder, 
4. Voldoende snel is hier bedoeld in de 
context van een uitvalsituatie en in relatie 
tot de netconfiguratie.. En selectief is in re- 
latie tot de uitvalsituatie ook bedoeld ten 
opzichte van eventueel verbruik in de aan- 
gesloten installatie. Het lijkt zinvol de code- 
bepaling hier op aan te passen. 

Tekst artikel 3.15, 
dertiende lid aan- 
gepast. 

VEMW Pagina 10/13 Artikel 8.4, letter b is tekstueel onduidelijk en tegen- 
strijdig. Pas na correctie kunnen wij hier iets van 
vinden. In principe vindt VEMW uiteraard dat een 

In de voorgestelde wijziging was een tekst- 
fout geslopen. Zie ook de opmerking van 
Energie Samen bij ditzelfde artikel- 

Artikel 8.4, onder- 
deel b aangepast 
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aangeslotene, onafhankelijk van het netvlak waarop 
hij is aangesloten, altijd vooraf moet worden geïn- 
formeerd over werkzaamheden die zijn bedrijfsvoe- 
ring kunnen beïnvloeden. 

Een grammaticale opmerking: 'van te voren’ [sic] is 
verkeerd gespeld in letter b en hoort aan elkaar. 

Tevens wordt hier ongelukkige bewoording aange- 
houden: ‘en de datum van de genoemde werk- 
zaamheden pas vaststelt na overleg met de daar- 
door getroffen aangeslotene’. Als de groep getrof- 
fen door deze letter gewijzigd wordt, moet ook de 
manier waarop met hen wordt gecommuniceerd 
passend zijn. En daarmee niet ‘na overleg’, maar ‘in 
overleg'. 

onderdeel. 

Inderdaad. Aanpassing opgenomen. 

Zie reactie bij Pagina 7/13 

VEMW Pagina 11/13 In artikel 9.3 derde lid wordt verwezen naar storin- 
gen die hun oorzaak vinden in het net. Kan de net- 
beheerder een voorbeeld noemen van een onver- 
wachte onderbreking van de transportdienst die niet 
zijn oorzaak vindt in het net? Vanuit het perspectief 
van de aangeslotene komt elke onderbreking uit het 
net; een falen in balanshandhaving, een frequentie- 
daling, schade aan het net, etc. Deze bepaling lijkt 
tevens niet te stroken met de vigerende praktijk: in 
storingssituaties wordt juist contact gehouden tus- 
sen de netbeheerder en (grote) aangeslotenen om 
veilig opnieuw verbruik op te regelen. Een onder- 
breking van de levering leidt namelijk tot noodsitua- 
ties: de risico’s en gevolgen mogen hier niet worden 
onderschat. 

Daarnaast een verduidelijkende vraag: moet active- 
ring van de LFDD worden gezien als een onderbre- 
king in de zin van dit artikel? De transportdienst 
hervatten zonder waarschuwing na een dusdanige 
gebeurtenis is zowel onwenselijk als gevaarlijk 

Een storing kan ook optreden vanuit de in- 
stallatie van een aangeslotene, 

Ja. Voor de aangeslotene maakt het niet 
uit waardoor de storing werd veroorzaakt. 
De veiligstelling van de eigen installatie is 
de eigen verantwoordelijkheid van de aan- 
geslotene. Dus geen verdere actie. 

Geen 

VEMW Pagina 12/13 Hier wordt voorgesteld bij artikel 9.12, het vierde lid 
te verwijderen. Dit is de toetsing aan paragraaf 7.2 
(artikel 7.3). Praktisch: bij de uitvoering van de 
AMvB N-1 wil men toch ook dat kwaliteitscriteria 
niet beïnvloed worden door het loslaten van de N - 
1? Het artikel omschrijft niet alleen om netontwerp 
maar borgt ook kwaliteitscriteria via de bedrijfsvoe- 
ring waarmee de netbeheerder die kwaliteit borgt. 

Het is niet de opdracht in dit artikel die re- 
gelt dat de kwaliteitscriteria van Hoofdstuk 
7 van toepassing zijn. Ook zonder de op- 
dracht in dit artikel, zal een net dienen te 
voldoen aan de kwaliteitscriteria van 
Hoofdstuk 7. 

Geen 

E-NL Het automatisch kunnen afschakelen/afregelen van 
productie is een geschiktheid / “ capabiliteit". Maar 
voor het daadwerkelijk gebruiken van die geschikt- 
heid is een overeenkomst netbeheerder-producent 
nodig. Zo’n overeenkomst is ook nodig om slimme 
oplossingen te kunnen gebruiken. 

Zo’n overeenkomst is alleen nodig voor 
productie die niet onder de scope van het 
Besluit uitvalsituaties valt, bijvoorbeeld pro- 
ductie, aangesloten op 220/380 kV. Voor 
productie die wel binnen de scope van het 
Besluit uitvalsituaties valt, is het recht op 
transport “bij wet" (in dit geval bij AMvB) in- 
geperkt. Voor de netbeheerder is het aan- 
sluiten overeenkomstig het besluit een 
plicht. De uitvoering van dit besluit kan niet 
afhankelijk gemaakt worden van privaat af- 
gesloten overeenkomsten. 

Geen 
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E-NL Het idee dat geen vergoedingen zouden te hoeven 
worden betaald, omdat we in NL eigenlijk non-firm 
ATO’s zouden hebben, is niet correct en niet accep- 
tabel. We hebben firm ATO’s. Dat betekent uiter- 
aard niet dat het net 100% betrouwbaar is. Maar 
het betekent wel dat vergoedingen nodig zijn, ook 
bij storing/uitval. De bestaande vergoedingsregeling 
moet dus (ten minste) van kracht blijven. 

De uitvoering van het besluit betekent wel 
degelijk dat de leveringszekerheid voor 
productie aangesloten op HS- en MS-net- 
ten verminderd is ten opzichte verbruikers 
en dat elke producent rekening moet hou- 
den met de uitval die door de nieuwe 
netontwerpcriteria als toelaatbaar wordt 
geacht. Bij elke producent isten gevolge 
van het wettelijk kader de vaste levering 
niet gewaarborgd. De essentie hier is dat 
dit risico op voorhand voor de aangeslo- 
tene bekend is en dat hij indien nodig het 
bedrijfsrisico zelf kan mitigeren. De frase 
over niet gewaarborgde leveringszekerheid 
is kennelijk dermate verwarrend dat het be- 
ter is die uit het betoog te schrappen. 

Tekst toelichting 
aangepast. 

E-NL Welke criteria worden gebruikt als er keuzes ge- 
maakt kunnen worden bij afschakelen? Zeker als 
diverse productiemiddelen, technisch gezien, de- 
zelfde effectiviteit hebben. Om de beurt, proportio- 
neel? Spelen economische en duurzaamheidscrite- 
ria geen rol? En, als die geen rol spelen, is er dan 
juist wel sprake van discriminatie (immers verschil- 
lende productiemiddelen worden op dezelfde ma- 
nier behandeld)? 

Op het moment van afschakelen worden er 
geen keuzes door de netbeheerder ge- 
maakt. Welke productie dan automatisch 
wordt afgeschakeld, wordt bepaald door de 
locatie van het knelpunt en de mate waarin 
een bepaalde elektriciteitsproductie-een- 
heid bijdraagt aan het wegnemen van dat 
knelpunt. Economische overwegingen spe- 
len daarin geen rol en kunnen daarin ook 
geen rol spelen. De netbeheerder heeft 
daar immers geen zicht op en beschikt ook 
niet over een kader hoe hij dergelijke over- 
wegingen zou moeten afwegen. De af- 
schakeling wordt dan ook volledig gestuurd 
door de nettechnische situatie. 

Geen 

E-NL Als economische criteria geen rol mogen of kunnen 
spelen, zijn er dan andere mogelijkheden om ineffi- 
ciënties te voorkomen? Bijvoorbeeld door uitruil tus- 
sen verschillende producenten, die dat onderling af- 
spreken. 

Nee, niet voor de initiële reactie. 
Als het knelpunt eenmaal weggenomen is, 
kunnen aangeslotenen in onderling overleg 
bepalen of het op economische gronden 
voor hen efficiënt is om de bijdrage aan het 
oplossen van het knelpunt ‘uit te ruilen'. Na 
de initiële actie kunnen aangeslotenen bij 
de netbeheerder verzoeken om een uitruil, 
mits zij kunnen aantonen dat de uitruil niet 
leidt tot meer belasting van het net. 
Om deze mogelijkheden te verduidelijken 
kan een vijfde lid toegevoegd worden aan 
artikel 9.12 

Een vijfde lid toe- 
gevoegd aan arti- 
kel 9.12 

E-NL Ditzelfde punt geldt niet alleen voor afschakeling bij 
uitval, maar bij niet-beschikbaarheid net bij onder- 
houd. 

Onderhoud gaat altijd in of na overleg met 
de aangeslotenen. Bij productie op het HS- 
net wordt dat vooraf vastgelegd in over- 
eengekomen VNB-plannen. Bij productie 
op het MS-net houdt de RNB bij het plan- 
nen rekening met de belangen van de door 
een VNB getroffen aangeslotenen. Dan 
kun je dus ook rekening houden met wens 
tot onderling ruilen, als daarmee het effect 
op het oplossen van het knelpunt tenmin- 
ste gelijk blijft. 

Geen 
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E-NL De netbeheerders rapporteren jaarlijks over be- 
trouwbaarheid net. In die rapportage zal onder- 
scheid tussen netten met en zonder gebruik vlucht- 
strook gemaakt moeten worden. 

Dat is inderdaad een goed idee. Er loopt 
inmiddels een traject om de zogenaamde 
Nestor-rapportages hier op aan te passen. 

Geen. 

E-NL Het gebruik van de vluchtstrook kan bij onderhoud 
leiden tot langer durende onderbrekingen voor be- 
paalde netgebruikers. Is dan geen vergoeding voor- 
zien? En als er geen vergoeding is voorzien, was 
deze nadelige impact op netgebruikers voorzien bij 
het opstellen van de AMvB, en in het bijzonder bij 
het uitvoeren van de MKBA die ten grondslag lag 
aan het opstellen van de AMvB? 

Voor onderhoud is er ten gevolge van deze 
AMvB geen wijziging voorzien. De MKBA 
waarop de AMvB is gebaseerd is uitge- 
voerd voordat de regels voor “twee weken 
200MW productie” aan de AMvB zijn toe- 
gevoegd. Die MKBA zal de situatie van on- 
derhoud dan ook niet expliciet hebben 
voorzien. Desondanks was het generieke 
oordeel dat de AMvB meer maatschappe- 
lijke voordelen heeft dan nadelen. De voor- 
delen voor aangeslotenen zijn dat er meer 
productie kan worden aangesloten, de na- 
delen zijn (onder andere) dat bij onderhoud 
minder makkelijk kan worden geschakeld 
om de overlast door onderhoud voor aan- 
gesloten productie te minimaliseren. Hoe- 
veel overlast er zal gaan zijn, moet in de 
praktijk blijken en zal bovendien van situa- 
tie tot situatie verschillen 
In praktijk is het in ieders belang om de 
eventuele extra overlast tot een minimum 
te beperken. In samenspraak met sta- 
keholders is het initiatief gestart om een 
convenant voor de praktische afspraken op 
te stellen. 

Geen 

E-NL Netbeheerders moeten een informatieplicht krijgen, 
waarbij partijen die een nieuwe aansluiting vragen 
informatie krijgen over de gevolgen van het gebruik 
van de vluchtstrook. Dit betreft locatie-specifiek info 
over hogere uitvalkans, maar ook impact van on- 
derhoud. Bovendien algemene informatie die stan- 
daard gepubliceerd moet worden. 

De gevraagde lokale informatie is op enig 
moment te vluchtig om een dergelijke ver- 
plichting zinvol te laten zijn. Bovendien is 
niet duidelijk ten aanzien van wie en op 
welk moment die verplichting zou moeten 
gelden. Als een netbeheerder niet iedereen 
informeert is dat een vorm van discrimina- 
tie. 

Aan welke informatie en op welk moment 
en door wie behoefte is, dient in de praktijk 
te blijken. Ook hier zijn eerste gesprekken 
over gevoerd in het kader van het eerder 
genoemde convenant. 

Geen 

Energie Sa- 
men 

Pagina 4, 
vierde alinea 

Loslaten storingsreserve ook van toepassing op 
middenspanningsringen. Zie artikel in Energeia 6 
oktober, waarin de woordvoerder van Stedin over 
het gebruik van de vluchtstrook zegt: “Bij Stedin 
loopt het nog geen storm. De netbeheerder werkt 
wel aan een aansluiting van een zonnedak in de 
Europoort op de vluchtstrook van het lokale net, 
maar dat gaat om een net van 13 kV, aldus woord- 
voerder Koen de Lange. 
Dat valt niet onder de bewuste nieuwe maatregel 
die speciaal is gericht op het hoogspanningsnet van 
110 kV en hoger.” Is het besluit nu wel of niet van 
toepassing op middenspanning? 

Het antwoord is zowel ja als nee, De vrij- 
stellingen zijn geformuleerd voor uitvalsitu- 
aties in netten met een spanningsniveau 
van 110 en hoger, maar de productie die 
aanleiding is om gebruik te maken van de 
vrijstelling zit op MS of HS. Deze nuance 
valt in krantenberichten makkelijk weg. 

Geen 

Energie Pagina 5, In de tweede alinea betoogt Netbeheer Nederland: De bewoording in het voorstel was geba- 
seerd op de passage in de nota van 

Toelichting 
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Samen deelvoorstel 3 “De wetgever heeft het maatschappelijk verant- 
woord geacht om transport ten behoeve van pro- 
ductie een grotere kans op een uitvalsituatie te ge- 
ven in ruil voor het sneller en tegen veel lagere 
maatschappelijke kosten op het net aan kunnen 
sluiten van grote hoeveelheden nieuwe, doorgaans 
duurzame, elektriciteitsproductie-installaties.” 
Dit is geen goede weergave van wat er in de AMvB 
staat over de redenen om de storingsreserve los Ie 
laten. Wat er wel staat is het volgende: 

Hier ontstaan knelpunten, waardoor veel pro- 
jecten voor zon en wind op dit moment geen door- 
gang kunnen vinden. Dit is onwenselijk met het oog 
op de doelstelling die Nederland heeft om in ieder 
geval een aandeel van 27% hernieuwbare energie 
in 2030 te realiseren. Met een beperkte aanpassing 
van de norm voor bepaalde onderdelen van het net 
wat betreft het transport van opgewekte elektriciteit, 
kan op korte termijn meer transportcapaciteit vrij 
worden gemaakt en meer duurzaam opgewekte 
elektriciteit worden aangesloten zonder dat de be- 
trouwbaarheid hier materieel door geschaad wordt. 
Deze vergroting van de transportcapaciteit is hard 
nodig om de doelstellingen voor hernieuwbare elek- 
triciteit te halen en de energietransitie een impuls te 
geven. 
Voorstel: tekst vervangen. 

toelichting over de maatschappelijke kos- 
ten-batenanalyse, En is als zodanig niet te 
kwalificeren als “geen goede weergave van 
wat erin de AMvB staat”. 
Beter is het dan om in de toelichting naast 
nevenstaand citaat ook het citaat over de 
MBKA op te nemen. 

aangepast. 

Energie Sa- 
men 

Pagina 5, 
deelvoorstel 3 

In de rest van dit deelvoorstel wordt beargumen- 
teerd dat er na loslaten van de storingsreserve 
geen financiële vergoeding hoeft te worden betaald 
bij storingen. Ik kan dat niet rijmen met wat ik lees 
in de “Nota van toelichting besluit uitvalsituaties". 
Hierin benadrukt de ACM dat zonder vergoeding 
een niet te rechtvaardigen onderscheid ontstaat 
tussen producenten die wel worden afgeschakeld 
en producenten die niet worden afgeschakeld bij 
een uitvalsituatie. 
Voorstel: wel vergoeden. 

Het precieze citaat komt uit de weergave 
van de Uitvoerings- en handhaafbaarheid 
toets ACM en luidt: “Zonder vergoeding 
ontstaat een niet te rechtvaardigen onder- 
scheid tussen producenten die wel worden 
afgeschakeld en producenten die niet wor- 
den afgeschakeld bij een uitvalsituatie. De 
ACM verzoekt om in de toelichting te ver- 
duidelijken dat een vergoeding aan de orde 
is in geval van een niet objectief te recht- 
vaardigen onderscheid tussen producen- 
ten. De nota van toelichting is aangepast, 
overeenkomstig dit verzoek.” 
In de toelichting bij het voorstel is beargu- 
menteerd waarom er geen sprake is van 
een niet objectief te rechtvaardigen ver- 
schil tussen vergelijkbare afnemers. 

Geen 

Energie Sa- 
men 

Artikel 3.15 Op afstand kunnen schakelen. Deze capabiliteit is 
er nog lang niet op alle plekken waar dat al zou 
moeten, zowel aan de kant van de netbeheerders 
als aan de kant van de producenten. Real-time in- 
terface is in ontwikkeling, maar voorlopig nog niet 
grootschalig geïmplementeerd, Hoe ga je hiermee 
om voor bestaande en nieuwe installaties? Vergt dit 
een overgangsartikel? 

Voor het gebruik van 3.15 is artikel 9.12 ei- 
genlijk al een overgangsbepaling. 
Los daarvan is wellicht een latere (dan be- 
sluitdatum) inwerkingtreding van 3.15 mo- 
gelijk. 
De realtime-interface zoals bedoeld in RfG 
is nergens nog operationeel. En of die snel 
genoeg is voor de hier bedoelde snelle af- 
schakeling is allerminst zeker. 
Als een netbeheerder op een bepaalde 
plek de “vluchtstrook” nodig heeft, zal hij in 
overleg treden met reeds aangesloten pro- 
ducten voor het instaleren van de afstand- 
schakeling. hetzij op zijn elektriciteitspro- 
ductie-installatie hetzij op de schakelaar 

Geen 
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(de beveiliging) van de aansluiting. 

Energie Sa- 
men 

Artikel 8.4 Tekst van lid b klopt niet, denk ik. Moet dat niet zijn: 
“de aangeslotene op een hoogspanningsnet met 
een spanningsniveau kleiner dan 110 kV”? 
Tevens vraag ik me af hoe er afgestemd gaat wor- 
den tussen TenneT en de regionale netbeheerder 
bij HS/MS stations van 110 kV en wie dan met de 
netgebruiker communiceert. 

Inderdaad. 

Als de aangeslotene rechtstreeks op 110 
of 150 kV is aangesloten, communiceert 
TenneT met hem, Als de aangeslotene op 
66 kV of lager zit, communiceert de RNB 
met hem, ook al betreft het een knelpunt in 
het net van TenneT. 

Codetekst aange- 
past 

Energie Sa- 
men 

Artikel 8.8, lid 
3 

Ik kan het ontbreken van een vergoeding gedu- 
rende de eerste twee weken niet rijmen met wat ik 
lees in de “Nota van toelichting besluit uitvalsitua- 
ties". Hierin benadrukt de ACM dat zonder vergoe- 
ding een niet te rechtvaardigen onderscheid ont- 
staat tussen producenten die wel worden afgescha- 
keld en producenten die niet worden afgeschakeld 
bij een uitvalsituatie. Voorstel: gelijk vergoeden. 

Zie de reactie bij pagina 5, deelvoorstel 3 Geen 

Energie Sa- 
men 

Artikel 9.3 Waarom hervatten transportdienst zonder vooraf- 
gaand waarschuwen? Real-time interface gebrui- 
ken? 

Het desbetreffende artikellid is bestaande 
codetekst en is niet gewijzigd door dit voor- 
stel. De bepaling ziet op het wederinscha- 
kelen van de netbeheerdersinstallaties. Of 
het veilig is de aangesloten installatie in te 
schakelen kan de aangeslotene als enige 
beoordelen. De real-time interface daar- 
voor gebruiken lijkt niet raadzaam, Boven- 
dien is dit een algemeen artikel voor het 
onder spanning brengen van het net na 
een storing. De real-time interface is maar 
bij een zeer select deel van de aangeslote- 
nen aanwezig, 

Geen. 

Energie Sa- 
men 

Artikel 9.17 Enduris geeft het volgende aan aan één van onze 
leden over de situatie na loslaten van de storingsre- 
serve: “Vervolgens zou volgens Enduris (op basis 
van informatie van Tennet) de extra beschikbare in- 
voedcapaciteit komen te vervallen zodra er onder- 
houd/storing is ergens op de 150kV-lijn Goes-Ril- 
land. Dit zou op basis van ervaringen uit het verle- 
den 40 dagen per jaar zijn verdeeld over 10 dagen 
van 24 uur en 30 dagen van 8 uur." 
Hier schrikken wij nogal van. Dit wijkt sterk af van 
de informatie die we de afgelopen maanden ontvin- 
gen in de expertsessies en in de informele voorbe- 
spreking van dit codewijzigingsvoorstel! 
Als deze informatie klopt willen wij een maximale 
onderhoudsduur op laten nemen in de Netcode die 
acceptabel is voor netgebruikers. 

Hier lijkt sprake van een uitzonderlijke situ- 
atie die niet maatgevend is voor waar het 
in dit voorstel over gaat.. 
Tijdens de GEN-vergadering is afgespro- 
ken dat het desbetreffende lid van Energie 
Samen contact op zal nemen met TenneT, 

Geen 

Holland Solar Pagina 5, pa- 
ragraaf 3 

In principe geldt twee weken werktijd als er een sto- 
ring voordoet. En dan komt vergoeding ter sprake. 
Is dat niet te veel als we aannemen dat bestaande 
parken normaliter aan de storingsreserve kunnen 
koppelen, maar op de nieuwe situatie dat niet meer 
kunnen. Aangezien de compensatie pas na twee 
weken geldt en dat de de netbeheerder geen 

Die twee weken zijn overeenkomstig de 
AMvB. 

Geen 
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andere prikkel heeft om snel het werk afgehandeld 
te hebben ben ik bang dat bestaande aangeslotene 
benadeeld gaan worden. Compensatie of een an- 
dere prikkel om het werk z.s.m. afgehandeld te heb- 
ben gewenst. 

Holland Solar 9.12 lid 1 Houdt dit in dat op de meeste plekken zonder een 
real-time interface geen gebruik gemaakt kan wor- 
den van de storingsreserve? En als we aannemen 
dat dit een tijdje gaat duren dat de real-time Inter- 
face gereed is. Zijn de voorbereidingen dan klaar 
genoeg om een groot deel van de storingsreserves 
vrij te stellen 

Beter is het om te zeggen: op plekken 
waar installatie of aansluiting niet snel en 
selectief genoeg geschakeld kunnen wor- 
den. 
Hier is sprake van een implementatietraject 
en dat dat tijd vergt is vanzelfsprekend 

Geen 

Holland Solar Artikel 8.10 Alleen 10 dagen van te voren afstemmen voor on- 
derhoud, is dat wel genoeg? 
Netbeheerders weten waarschijnlijk wel eerder van 
te voren waar en wanneer ze een onderhoud gaan 
plegen. Dus die belangen kunnen eerder overwo- 
gen worden. 

De verplichting is een minimumverplichting 
die tot nog toe niet knellend is gebleken. 
Het staat de netbeheerder overigens vrij 
om eerder in overleg te gaan met aange- 
slotenen. Dat hier staat 10 dagen, betekent 
niet dat de netbeheerder niet eerder dan 
tien werkdagen van tevoren over gepland 
onderhoud mag communiceren met de 
aangeslotene. 

Geen 

Holland Solar Artikel 9.17 Artikel 9.17 staat een begin stukje met afhankelijk 
van de netsituatie en de omvang van de productie- 
capaciteit. Op de originele manier begrijp ik dat dit 
stuk erin staat omdat het gold voor spanningsni- 
veau van kleiner of gelijk aan 150 kV. Maar nu het 
afgebakend wordt begrijp ik het nut van dit stuk niet 

Ook op het hoogspanningsnet is het be- 
langrijk om de doelmatigheid van de nood- 
zaak van het afstemmen van onderhouds- 
planningen leidend te laten zijn voor het 
daadwerkelijk afstemmen. Schrappen van 
de aanhef zou betekenen dat netbeheerder 
en aangeslotene nodeloos werk verrichten. 

Geen 

ACM/IN/657460




