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Antwoorden van de markconsultatie: 

  

1. Dat zou wel mogelijk moeten zijn onder diverse strikte voorwaarden en het kan en mag een 

ondernemer niet nadelig beïnvloeden. 

Duidelijk moet wel zijn dat het hier tijdelijke maatregelen betreffen en dat deze één van de laatste 

mogelijkheden zijn van een scala aan mitigerende maatregelen.  

Het samenwerken tussen de bedrijven onderling, waarbij zowel  afname als invoer op een 

gezamenlijk deel van het netwerk (bv MS ring) heeft de voorkeur. Dan zijn de problemen en  

uitdaging lokaal door lokale ondernemers op te lossen. 

 

2. De omschrijving is duidelijk.  

Het is van belang aan te geven op welk niveau van het energienet deze congestie dan optreedt. 

Verdeelstations, middenspanningsring etc? 

Met een duidelijke uitleg van deze definities omdat dit per netbeheerder enigszins verschillend is? 

  

3. Het is niet duidelijk of het onder de noemer 'transportrechten' valt maar er zijn voor de 

netbeheerder toch wel meer initiatieven in te voeren? 

a. Meervoudig gebruik van een netaansluiting 

b. Onderlinge verdeling van transportcapaciteit voor zowel verbruik als opwek van gebruikers 

per middenspanningsring etc. (de zgn e-hub) 

 

4. Niet helemaal. Er wordt niet duidelijk gemaakt wat de beperking is van het aantal of inhoud is van 

de flexibele contracten. Het is geen oneindige oplossing. Welke grenzen gaan er gehanteerd worden 

om een overkill aan aanvragen/overeenkomsten te voorkomen voor flexibele transportrechten? 

Verder wordt in de tweede optie (obv feitelijke netbelasting) geen rekening gehouden met 

afwijkingen van deze feitelijke netbelasting agv afwijkingen hiervan indien een vast transportrecht 

houder (blijvend) meer gaat verbruiken, uiteraard binnen zijn transportrecht. Wat betekent dit dan 

voor ofwel de vastrecht-afnemer danwel de flexibele recht afnemer. Betekent dit niet dat dit dan 

juist een grotere flexibiliteit (en dus grotere onzekerheid) bij de flex-afnemer vraagt? 

5. Er wordt hier alleen uitgegaan van verbruiken, niet van invoering via opwek op die verbruiksring. Dit 

kan niet alleen de capaciteit van betreffend netwerk-ring vergroten, maar daarmee ook de 

onzekerheid van de flex-gebruikers verminderen. 

6. Dat zou geen optie zijn. De betrouwbaarheid van core-business processen zijn van groter belang dan 

flexibiliteit en wellicht aangepaste tarieven.  

De eventuele schade agv te weinig transportcapaciteit worden dan toch niet vergoed door de 

netbeheerder, dus het gehele financiële risico ligt dan bij de ondernemer? 

Als vaste transportcapaciteitsafnemer is best een deel van de capaciteit beschikbaar te maken voor 

andere partijen, maar uiteraard met de voorwaarde dat de bedrijfsprocessen prioriteit hebben en 

daar een redelijke vergoeding voor tegenover staat., of dat er een wisselwerking is met andere 

partijen. 

Zeker indien middels eigen opwek capaciteit voor anderen is vrij kan maken. 

 

7. Deze omschrijvingen zijn helder 

8. Idem als op vraag 6. Als de bedrijfsvoering voor een groot gedeelte in vaste tijdsblokken ligt, is nog 

steeds voor andere tijdsblokken het transportrecht (deels) beschikbaar willen stellen. 

 

9. Deze omschrijvingen zijn helder 

10. Een combinatie van vast en tijdsgebonden wel, maar flexibel niet. Zie hiervoor vraag 6.  
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11. Niet helemaal, mn randnr. 31. Als een afnemer gelijktijdig een invoeder is of potentieel kan 

zijn/worden, wordt de aanvraag voor een nieuwe of uitbreiding van een bestaande netaansluiting 

op twee manieren beoordeeld? Terwijl dit juist een congestiemaatregel kan betekenen? 

 

Verder : afwijzing is een optie bij een ondernemer die vast transportrecht aanvraagt,  maar als een 

andere ondernemer eenzelfde grootte, maar dan flexibele capaciteit vraagt, wordt deze wéll 

gehonoreerd, is dat dan niet discriminatoir? Dus mag er onderscheid gemaakt worden obv van 

flexibiliteit? 

 

12. Dit kunnen alle partijen zijn, zolang dit maar vrijwillig gebeurt, zeker bij bestaande transport-

overeenkomsten. 

  

13. Nee,  het zou overigens discriminatoir zijn om dit wél bij congestie gebieden te implementeren en bij 

niet-congestie gebieden niet. Zeker als er verschillende tarieven voorgesteld worden. 

Daarnaast is het zorgelijk wat in randnr. 40 wordt gesteld. Hierin geeft u aan dat de netbeheerder in 

de netplanning geen rekening hoeft te houden met de flexibele transportrechten. Dit zou dus 

betekenen dat een ondernemer, die eigenlijk geen andere keuze heeft dan een flexibel contract aan 

te gaan voor een periode die dan bepaald wordt door de net- (investerings) planning van de 

netbeheerder? Is dan het aantal flex-contracten per congestiegebied dan niet juist een maatstaf om 

dan juist het netwerk te verzwaren? 

Deze alternatieve mogelijkheden zijn toch immers (voor een groot gedeelte) tijdelijke mitigerende 

maatregelen om danwel netcongestie te voorkomen danwel mee om te gaan?  

  

14. Niet met alle uitgangspunten: 

Zoals vraag 13 benoemd lijkt randnr. 40 te suggereren dat flexibele contracten de netplanning niet 

beïnvloeden, in randnr 47 stelt u bij de eerste optie dat het uitgangspunt is dat alternatieve 

transportrechten tijdelijk worden verleend totdat het net verzwaard is. Dit is een terecht 

uitgangspunt en zou een voorwaarde moeten zijn! 

Geborgd moet worden dat de aansluitwaarde overgenomen moeten worden en dat daar in principe 

bij het aanvragen van een alternatieve capaciteit rekening mee gehouden moet worden. Immers: 

een ondernemer heeft behoefte aan duidelijkheid en transparantie. 

Het neerleggen van de verantwoordelijkheid bij de ondernemer om de beslissing te nemen om het 

alternatieve contract al dan niet om te zetten naar een vast contract delen wij niet.. Voor veel 

ondernemers is dit onderwerp geen core-business en daarnaast; wie houdt dan bij wanneer dat 

moment daar is, de netbeheerder weet toch het beste wanneer een netverzwaring is uitgevoerd en 

welke partijen alternatieve contracten heeft? 

15. Jazeker, indien een deel van het netwerk zo zwaar belast is dat zelf een alternatief contract niet 

meer past.  

 

16. Zeker! Het moet heel duidelijk zijn voor de afnemers wat de pro's en cons zijn, voor de huidige en 

toekomstige situatie van de afnemers. 

Maar het moet ook mogelijk zijn om een flexibel contract om te zetten naar een tijdsgebonden vast 

contract als blijkt dat de gevraagde flexibiliteit niet (meer) past bij de ondernemer. 

  

17. De stelling in randnr. 54 dat afnemers van vaste transportcapaciteit het netwerk zwaarder belasten 

dan afnemers van alternatieve transportcapaciteit is arbitrair! Een afnemer met een vaste 

transportcapaciteit kan een lager gecontracteerde waarde hebben dan een afnemer met bv een 

gecombineerde transportcapaciteit. En dat daarmee de afnemer met vaste transportcapaciteit een 
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ander (lees: hoger) tarief moet betalen dan alternatieve transportcapaciteit is ons inziens ook 

discriminatoir.  

Daarnaast: in randnr. 34 stelt u (terecht) ook zelf dat alternatieven niet voor alle partijen opportuun 

zijn. Het is derhalve vanwege de bedrijfsvoering dat zij anders belast worden? Is dat dan ook niet 

discriminatoir? Terwijl zij wellicht een zeer beperkte capaciteit vragen? 

De belasting van het net is in deze geen maatstaf voor tarifering.  

 

Daarnaast is het verzorgen van een goed netwerk in ieders (algemeen) belang. Het past niet om hier 

onderscheid in te maken. Als deze tarifering moet worden aangepast moet dat obv van de TCO 

berekeningen van het netwerk en bepaalt worden op de gevraagde transportcapaciteit, niet op het 

moment van gebruik. Niet iedere ondernemer kan het moment van gebruik aanpassen. 

En daarmee zijn wij het ook niet eens met het gestelde in randnr. 56. de opbouw van Business Cases 

van de netbeheerders niet is niet bekend, maar duidelijk is wel dat alle kosten gedekt moeten 

worden door diegene die gebruik maken van het netwerk, ongeacht het tijdstip.  

 

Verder: wat is de onderbouwing dat niet-vaste contracten het netwerk minder zouden belasten? Dit 

voorkomt alleen maar congestie / piekvraag omdat uitbreiding van het netwerk veel te lang duurt. 

Maar de belasting zelf is toch even zwaar, welk contract er dan ook afgesloten wordt?  

Dus een ondernemer die al vele jaren een vast contract heeft wordt nu benadeeld omdat er 

congestie optreedt? 

Daarbij klopt de stelling in randr 59 ook niet: dit geldt alleen voor flexibele contracten. Vaste 

contracten en tijdsgebonden contracten vragen nog steeds een 100% beschikbaarheid………… 

En daarmee (met één tarief per tariefdrager) voor alle contractvormen)  wordt het risico, zoals in 

randnr 62 benoemd wordt,  voorkomen. 

De tarieven van kWmax,  kWh én Kwgecontracteerd zijn dan gelijk voor alle contractsoorten. De 

stelling dat een flexibel contract geen kWgecontracteerd deel heeft is daarmee ook niet geheel 

terecht. Een deel van de beschikbare netcapaciteit wordt weliswaar door meerdere flex-contracten 

gebruikt, maar is wel degelijk beschikbaar. Vandaar de eerdere opmerking over het aantal flex-

contracten per (congestie)gebeid. 

Daarnaast: men behaalt daarmee een financieel en dus concurrerend voordeel en verstoort dit het 

Level Playing Field met concurrerende bedrijven in niet-congestie gebieden. 

18. Het opportunistisch gebruik kan worden tegen gegaan door geen onderscheid aanbrengen in de 

tarifering. Het feit dat een alternatief contract een mogelijkheid biedt om een aansluiting te krijgen 

is dan toch al voldoende stimulering? 

Hoe is het aan een ondernemer uit te leggen dat voor eenzelfde openbare dienstverlening 

verschillende tarieven gehanteerd worden op basis van locatie en tijdstip……. 

19. Zoals hierboven omschreven. 

20. Is het 600 uurstarief dan ook niet een vorm van alternatieve transportcapaciteit? 

21. Ben geen voorstander van een transporttarief voor duurzaam opgewekte energie, zeker niet als de 

invoerder gelijktijdig een gebruiker is. Voor commerciële partijen van wind- en zonneparken lijkt dit 

wel wenselijk om de totale kosten van het gehele netwerk over meerdere partijen te verdelen. Maar 

dat zou dan moeten resulteren in een lager tarief voor afnemers. 

Dit ook wanneer er geen enkel alternatieve transportcapaciteit in werking zou zijn. 

  

22. Niet helemaal eens met de stelling van randnr 70 waarin gesteld wordt dat de aanleiding om een 

flexibel contract aan te gaan omdat 'zij standaard een bepaalde mate van flexibiliteit in hun 

energiebehoefte hebben'.. Dit staat wel in contrast met andere randnr's. U stelt diverse malen dat, 

indien de congestie opgelost is, deze alternatieve capaciteiten kunnen worden opgeheven. Hiermee 
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is voldoende duidelijk dat het aangaan van alternatieve contracten wel degelijk naar aanleiding van 

netcongestie is. En daarmee hetzelfde vertrekpunt hebben als de CBC oplossing.  

U stelt in randnr 70 zelf ook al dat het kiezen voor een alternatief van tijdelijke aard is wegens 

beperkte transportzekerheid….. 

Dus beide hebben het vertrekpunt: netcongestie. Alleen de uitvoering van de maatregel is 

verschillend……. 

  

Het invoeren van alternatieve transportrechten, congestiemanagement maatregelen als bv CBC zijn 

mitigerende maatregelen welke noodzakelijk zijn om behoorlijk om te gaan met netcongestie en 

deze te voorkomen. Deze mitigerende maatregelen zijn dan invulling van één van de maatregelen 

zoals CE Delft in hun rapportage aangeeft.  

  

Verder eens met het gestelde in randnr. 74: netcongestie moet primair opgelost worden door tijdige 

investeringen in het netwerk. Het achterblijven van deze investeringen en daarbij behorende kosten 

ten behoeve van de mitigerende maatregelen moeten niet bij de eindgebruiker in rekening worden 

gebracht! En zeker niet als deze kosten overschrijdend zijn aan de kosten ten opzichte van een 

reguliere aanvraag van transportcapaciteit.  

23. Zoals hierboven beschreven is het toepassen van alternatieve transportcapaciteit al een 

netcongestie maatregel op zichzelf. 

24. Het is zeker niet wenselijk, ook niet noodzakelijk en of het zal onderzocht moeten worden of het 

juridisch haalbaar is. 

Het is onwenselijk om in te voeren, zeker als een afnemer geen enkele invloed meer heeft om diens 

verbruik te verminderen, opwek- en opslag capaciteit ontbeert en geen mogelijkheden heeft voor 

mitigerende maatregelen.  

Noodzakelijk is het ook niet, er zijn meerdere mitigerende maatregelen te treffen door de 

netbeheerders om congestie te voorkomen.  

En of het haalbaar is zal een (juridische) analyse moeten concluderen. 

  

25. Het is met de huidige stand der techniek toch mogelijk om sturing te geven aan de het netwerk? Bij 

reguliere laadinfra gebeurt dit toch ook al in bv Amsterdam middels Flexpower 3? 

Verder kan er toch wel op basis van real time inzicht in de verbruiken per netaansluiting gemonitord 

worden wat de belasting is en deze begrenzen op de gecontracteerde waarde? 

26. En in de periode dat deze begrenzing nog niet mogelijk is, is achteraf wel een malus systeem in te 

richten? De malus moet dan wel zodanig zijn dat een verbruiker niet eenvoudig deze malus betaald 

omdat de bedrijfsvoering zodanig positief beïnvloed wordt met deze afwijking dat de boete 

eenvoudig betaald kan worden. 

 

27. De beschrijving en bedoeling is wel helder verwoord…………. 

28. Maar levert dit in het algemeen een zinvolle bijdrage? In situatie als beschreven voorbeeld zal het 

best van toegevoegde waarde kunnen zijn als er met de afnemer afspraken over te maken zijn. Maar 

daar moet het wel bij blijven: als een afnemer om moverende redenen dit niet wil, kan en mag een 

netbeheerder dit niet zelfstandig doorvoeren. 

Netbeheerders moeten eerst goed inzichtelijk krijgen waarom dit gebeurt (is). Dit heeft te maken 

met een risico dat ondernemers niet willen; onvoldoende netaansluiting.  

Het zgn kanabiliseren van het net heeft een oorzaak, die moet eerst worden weggenomen. 

Daarnaast moeten netbeheerders dan ook een alternatief beschikbaar stellen. 

Ondernemers met een (redelijk) lange investeringsstrategie naar bv zero emissie vervoer maken 

zorgvuldige afwegingen. Als bv in 2030 een grote netaansluiting nodig is om alle voertuigen te 

kunnen opladen, is het financieel verstandiger om in één keer een grote netaansluiting te realiseren, 
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zonder daar op  korte termijn geheel gebruik van te maken. Maar de voorkeur (vanuit de 

netbeheerder gezien) is om gedurende deze investeringsperiode regelmatig een netverzwaring te 

realiseren. Dan heeft de netbeheerder de tijd om de nodige maatregelen te treffen. Maar als de 

ondernemer daar niet in ondersteund danwel financieel gecompenseerd wordt, is dit geen heilzame 

weg voor de ondernemer en daarmee ook niet voor de energietransitie. 

En hoe gaan netbeheerders om met bestaande aanvragen van een vast contract voor 24/7 omdat de 

ondernemer dan nodig heeft? Als dit niet gehonoreerd wordt wegens een te grote belasting 

gedurende de piekuren, maar in de dal-uren wordt deze capaciteit vergeven aan een andere partij 

die wél met de flexibiliteit kan omgaan, is dat dan wel fair naar de initiële aanvrager toe?  

Want dan is zijn benodigde capaciteit voor de niet-piekuren ook al vergeven aan een ander…… 

  

Hier moet met uiterste zorgvuldigheid in gehandeld worden en echt als laatste redmiddel gezien 

worden. Met daarbij de voorwaarde dat de afnemer hier mee akkoord gaat! 

  

29. De eerste vraag die moet worden beantwoord: hoe groot is het voordeel voor de netbeheerders om 

te behalen? Hoeveel transportcapaciteit denkt men dan te 'verdienen' om aan andere (potentiële) 

gebruikers beschikbaar te stellen? 

Als het al toegepast zou moeten worden, dan moet dit overal toegepast worden. 

30. Zoals hierboven reeds beschreven kan dit niet zomaar kan worden toegepast. De stelling in randnr 

87; 1e bullet niet terecht. Investeringen in bv ZE Vervoer zijn niet zomaar binnen twee jaar 

gerealiseerd. Deze termijn moet per situatie beoordeeld worden, geheel in lijn met de verwachte 

groei van de onderneming. 

En in de 5e bullet; wat is dan de definitie van 'een redelijke termijn"?  

En wie bepaalt dan in hoeverre de ondernemer iets voldoende heeft aangetoond, aan welke 

voorwaarde moet het aantonen dan voldoen? En is dan de ACM de geëigende partij om hierin te 

beslechten?  
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