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1. Denkt u dat alternatieve transportrechten en UIOLI kunnen bijdragen aan een efficiëntere 
benutting van het elektriciteitsnet? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Alternatieve transportrechten 
Alternatieve transportrechten kunnen bijdragen aan een efficiëntere benutting van het elektriciteitsnet, als 
ze aantrekkelijker worden gemaakt voor netgebruikers dan vaste transportrechten in combinatie met 
congestiemanagementsproducten (capaciteitsbeperkingscontracten of redispatchbiedingen). Dat is alleen 
het geval als ze voor de netgebruikers substantieel tot grotere kostenbesparingen leiden en geen extra 
onaanvaardbare risico’s opleveren voor de bedrijfsvoering.  

Voor producenten zien we dat dit momenteel niet het geval is en dat vaste transportrechten in combinatie 
met congestiemanagementsproducten altijd aantrekkelijker zijn. Alternatieve transportrechten kunnen dan 
alleen baat opleveren als ze additioneel toegepast worden wanneer de grenzen van congestiemanagement 
zijn bereikt.  

Daartoe dient de wisselwerking tussen alternatieve transportrechten en congestiemanagement dieper 
uitgewerkt worden dan de eerste aanzet in dit consultatiedocument.  

Daarnaast staat het verlagen van tarieven voor alternatieve transportrechten niet op zich. Dit moet passen 
binnen een brede herziening van de nettariefstructuren. Gezien de urgentie van de congestieproblematiek 
kan het op korte termijn verlagen van transporttarieven voor batterijen wel baat opleveren. 

Wij stellen voor dat ACM over beide thema’s verdiepende gesprekken organiseert met netbeheerders en 
netgebruikers. 

Use-it-or-lose-it 
UIOLI kan helpen om de onzekerheidsmarge te verkleinen die de netbeheerder hanteert voor natuurlijke 
groei. In geval van dreigende congestie kan dit mogelijk leiden tot een groter beschikbaar vermogen, dat 
uitgegeven kan worden aan nieuwe transportverzoeken alvorens congestie af te kondigen.  

Als er al fysieke congestie is, is er dus geen capaciteit meer om extra te benutten. In dat geval leidt UIOLI 
hooguit tot het beperken van de risico’s op hoge congestiemanagementkosten voor netbeheerders: partijen 
van wie het transportvermogen beperkt wordt, kunnen niet meer autonoom groeien. Hier komen voor de 
netbeheerder dus geen onverwachte kosten voor congestiemanagement uit voort en dit beperkt zo de 
financiële risico’s voor netbeheerders. Het levert echter per definitie geen hogere benutting van het net op. 

Openbaar
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2. Vindt u deze beschrijving van vaste transportrechten toereikend? Zo nee, kunt u uw reactie 
toelichten?  

Deze beschrijving is zoals wij het graag zouden zien. Wel constateren wij dat de huidige praktijk daar niet 
mee overeenstemt. Immers, netbeheerders weigeren al geruime tijd en in grote mate transport ten 
behoeve van hernieuwbare productie, terwijl ze tot nu toe nauwelijks congestiemanagement toepassen. 

3. Mist u vormen van alternatieve transportrechten? Zo ja, welke?  

Wij zien twee alternatieve vormen: 

1. Flexibele transportrechten die een minimale tijd gedurende het jaar transportrecht garanderen. 
Voor een concrete toepassing verwijzen wij naar het in Groot-Brittanië gehanteerde Active 
Network Management. (Holland Solar lid LC Energy besteedt hier uitgebreid aandacht aan in 
haar individuele consultatiereactie.)  

2. Geografisch gebonden transportrechten, waarbij de in één netdeel aangesloten netgebruikers 
invoeding en afname collectief zodanig op elkaar afstemmen dat de operationele limieten van 
de lokale netinfrastructuur niet worden overschreden. Dit vergt een collectieve contractvorm 
waarmee dat aantrekkelijk wordt gemaakt voor de samenwerkende invoeders en afnemers, 
bijvoorbeeld tussen de netbeheerder en een energiegemeenschap of bedrijvenvereniging. (Een 
experimenteel praktijkvoorbeeld is Schoonschip in Amsterdam.) 

4. Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van flexibele transportrechten? Kunt u uw 
antwoord toelichten?  

Wij kunnen ons vinden in deze beschrijving. Wel vergt dit dat netbeheerders de netgebruikers transparant 
kunnen informeren over de te verwachten fysieke netbelasting, zowel day ahead als intraday. Wij vragen 
ons af of de systemen en de operationele processen van de netbeheerders hier al op ingericht zijn. 

Kunt u meer toelichting geven op wat u bedoelt met “opportunistisch gebruik van flexibele 
transportrechten” en waarom dat voorkomen zou moeten worden? 

5. Wat vindt u van de twee beschreven opties om de beschikbare transportcapaciteit voor flexibele 
transportrechten te bepalen? Ziet u nog andere opties?  

De bepaling door netbeheerders of ruimte beschikbaar is voor afnemers met alternatieve rechten, moet 
dezelfde zijn als de bepaling of aansluiting mogelijk is met gebruikmaking van congestiemanagement. 
Daarbij zal de netbeheerder altijd aannames moeten maken over te verwachten fysieke invoedingen en 
afnames.  

6. Zouden flexibele transportrechten aantrekkelijk voor u zijn? Zo ja, waarom en in welke gevallen? 
Zo nee, waarom niet?  

Voor hernieuwbare producenten zijn de beschreven vormen van alternatieve transportrechten niet 
aantrekkelijk, zoals u terecht overweegt onder randnummer 34. Wel kunnen we ons voorstellen dat 
hernieuwbare producenten geïnteresseerd zullen zijn in alternatieve transportrechten nadat de technische 
of financiële grens voor congestiemanagement is bereikt, ter overbrugging tot de verzwaring is 
gerealiseerd. Immers, dan is een alternatief transportrecht de enige optie om nog aangesloten te kunnen 
worden; dit kan dan alleen als het onvergoed terugregelen op piekmomenten niet leidt tot een economisch 
onhaalbare business case. Hiervoor is waarschijnlijk een vorm van flexibele transportrechten noodzakelijk 
die een minimale tijd gedurende het jaar transportrecht garandeert. 
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Het moet dus mogelijk zijn om alternatieve transportrechten af te geven terwijl de aanvraag voor firm 
capaciteit loopt, in afwachting van netverzwaringen. Voor producenten zal dit immers vaker toegepast 
worden. Als voor een partij namelijk een deel van de transportaanvraag gehonoreerd kan worden en een 
deel niet, dan zou deze partij in de huidige situatie een deel van de capaciteitsbehoefte toegewezen krijgen 
en voor het andere deel moeten wachten op netuitbreiding. Met de gecombineerde versie kan deze partij 
voor het gehonoreerde deel een firm capaciteit toegewezen krijgen en voor het niet gehonoreerde deel een 
tijdelijke non-firm capaciteit, totdat de netuitbreiding is gerealiseerd. 

7. Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van tijdsgebonden vaste transportrechten? Kunt u 
uw antwoord toelichten? 

Wij kunnen ons vinden in deze beschrijving. 

8. Zouden tijdsgebonden vaste transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn en zo ja, onder 
welke voorwaarden?  

Zie ons antwoord op vraag 6. 

9. Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van gecombineerde transportrechten? Kunt u uw 
antwoord toelichten?  

Wij kunnen ons vinden in deze beschrijving. 

10. Zouden gecombineerde transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn? Zo ja, waarom en welke 
combinatie? Zo nee, waarom niet?  

Zie ons antwoord op vraag 6.  

11. Kunt u zich vinden in de interpretatie van de ACM van het non-discriminatie beginsel? Kunt u uw 
antwoord toelichten?  

Wij kunnen ons vinden in deze interpretatie. 

12. Voor welke partijen kunnen alternatieve transportrechten volgens u interessant zijn en waarom?  

Wij zien in de beschreven vormen van alternatieve transportrechten met name potentiële kostenvoordelen 
voor exploitanten van batterijen en elektrolysers, die de financiële haalbaarheid van dergelijke installaties 
verhogen, mits ze gepaard gaan met bepaalde garanties voor transport. Dit lijkt ons een goede zaak, omdat 
daarmee de mogelijkheden worden verruimd om hernieuwbare productie aan te sluiten. 

13. Deelt u de opvatting dat alternatieve transportrechten interessant kunnen zijn binnen en buiten 
gebieden met (dreigende) congestie? Waarom wel/niet? 

Wij delen deze opvatting en uw argumentatie daarvoor. 

14. Deelt u bovenstaande uitgangspunten over afnemersbescherming? Waarom wel/niet?  

Wij delen deze uitgangspunten en uw argumentatie daarvoor. Alleen is ons niet duidelijk waarom 
netveiligheid een reden kan zijn om alternatieve transportrechten te weigeren. 

15. Zijn er andere gronden denkbaar dan netveiligheid op basis waarvan de netbeheerder een verzoek 
om een alternatief transportrecht kan weigeren?  

Ons is niet duidelijk waarom netveiligheid überhaupt een reden kan zijn om alternatieve transportrechten 
te weigeren. 
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16. Deelt u de uitgangspunten van de ACM over transportzekerheid van alternatieve transportrechten? 
Waarom wel/ niet?  

Wij delen deze uitgangspunten en uw argumentatie daarvoor. Voor een mogelijke werkwijze die 
beantwoordt aan de overwegingen onder randnummers 51 en 52, verwijzen wij naar het in Groot-Brittanië 
gehanteerde Active Network Management. 

17. Deelt u de uitgangspunten van de ACM over de tarifering van alternatieve transportrechten? 
Waarom wel/niet?  

Het verlagen van tarieven voor alternatieve transportrechten staat niet op zich. Dit moet passen binnen een 
brede herziening van de nettariefstructuren. Wij stellen voor dat ACM hierover verdiepende gesprekken 
organiseert met netbeheerders en netgebruikers. 

18. Hoe kan volgens u het risico op opportunistisch gebruik van flexibele transportrechten of 
combinatievormen met aanvullende flexibele transportrechten worden voorkomen?  

Kunt u meer toelichting geven op wat u bedoelt met “opportunistisch gebruik van flexibele 
transportrechten” en waarom dat voorkomen zou moeten worden? 

19. Wat vindt u van de suggesties van de ACM voor de wijze waarop de tarieven voor flexibele 
transportrechten, tijdgebonden vaste transportrechten en gecombineerde transportrechten 
berekend zouden kunnen worden? Heeft u nog suggesties voor verdere uitwerking?  

Zie ons antwoord op vraag 17. 

20. Is het bestaande 600 uurstarief nog nodig indien alternatieve transportrechten worden 
geïntroduceerd?  

Zie ons antwoord op vraag 17. 

21. Is de invoering van een producententarief volgens u wenselijk met het oog op de eventuele 
invoering van alternatieve transportrechten? Waarom wel/niet?  

Ook de mogelijke invoering van een producententarief moet passen binnen een brede herziening van de 
nettariefstructuren. Dit mag zeker niet alleen bekeken worden vanuit het idee om alternatieve 
transportrechten in te voeren. Duidelijk moet worden wat de gewenst en ongewenste effecten zijn.  

Met een voldoende hoog transporttarief kunnen alternatieve transportrechten inderdaad aantrekkelijk 
worden voor producenten, waar ze dat nu evident niet zijn.  

Maar wat betekent invoering van het producententarief voor bestaande exploitanten, wat zal het effect zijn 
op de financierbaarheid van nieuwe projecten en wat zijn de effecten op marktwerking? Worden de 
gestegen kosten en de extra onzekerheid verwerkt in de prijs van een kWh, waardoor het ook tot hogere 
kosten voor afnemers zal leiden? Daarnaast is het producententarief door de EU-regels gemaximeerd op 
een relatief laag tarief, dus zal het dan überhaupt effect hebben op de aantrekkelijkheid van alternatieve 
transportrechten? Tenslotte: in hoeverre zal een hoog producententarief dat enkel in Nederland geldt, 
leiden tot een concurrentienadeel voor Nederlandse elektriciteitsproducenten ten opzichte van 
buitenlandse producenten? 
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22. Hoe kijkt u naar de wisselwerking tussen alternatieve transportrechten, congestiemanagement en 
de beslissing van een netbeheerder over zijn netplanning en verzwaring?  

Wij onderschrijven uw overwegingen zoals gesteld in de randnummers 68 t/m 74. Wel dient deze 
wisselwerking nog verder uitgewerkt te worden, met aandacht voor de operationele borging van de juiste 
inzet door netbeheerders (“Verder is van belang dat met name flexibele transportrechten door 
netbeheerders niet worden ingezet als alternatieve en goedkope vorm van congestiemanagement”) 

23. Verwacht u dat er minder congestiemanagementmaatregelen worden ingezet als gevolg van 
alternatieve transportrechten?  

Niet vanuit het perspectief van hernieuwbare producenten. Immers, voor invoeders zijn alternatieve 
transportrechten niet aantrekkelijk. Wel voor afnemers. 

24. Hoe kijkt u aan tegen de wenselijkheid, noodzaak en haalbaarheid van de invoering van een 
verhoogd transporttarief voor afnemers die het net op piekmomenten belasten in (dreigende) 
congestiegebieden?  

Zie ons antwoord op vraag 17. 

25. Wat vindt u van de hierboven geschetste mogelijkheden om de netveiligheid te waarborgen bij het 
afsluiten van alternatieve transportrechten?  

Naast een technische voorziening waarmee de netbeheerder in het uiterste geval kan afschakelen kan ook 
gedacht worden aan toepassing van de real-time interface. Hoewel deze zo ontworpen is dat het aan de 
aangeslotene is om zelf opvolging te geven aan ontvangen stuursignalen van de netbeheerder (waar dus 
mogelijk onbedoelde afwijkingen in kunnen ontstaan), geeft dit wel veel meer zekerheden. Daar de real-
time interface op afzienbare termijn een verplichting wordt voor alle producenten kan hiermee installatie 
van andere technische voorzieningen mogelijk voorkomen worden. 

Het instellen van een administratieve technische grens zien we niet als doelmatig voor hernieuwbare 
productie. Met eventuele toepassing van bovengenoemde technische voorzieningen zou dit meer dan 
afdoende gedekt moeten zijn. 

26. Ziet u nog andere mogelijkheden om dat te doen? Kunt u uw antwoord toelichten?  

Wellicht goed om hier voor de volledigheid te vermelden dat er dieper in het net altijd nog 
vermogensbeveiligingen zijn als achtervang om schade aan het net te voorkomen. Met de afspraken in het 
kader van alternatieve transportrechten (en met congestiemanagementproducten) wil je zulke botte 
afschakelingen van netdelen voorkomen. 

27. Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van UIOLI? Kunt u uw antwoord toelichten?  
28. Vindt u dat UIOLI een zinvolle bijdrage kan leveren aan een betere benutting van de bestaande 

netcapaciteit? Kunt u uw antwoord toelichten?  

Wij kunnen ons vinden in de beschrijving. Wel benadrukken we dat de netbeheerders anders dan nu alleen 
fysieke congestie moeten gaan hanteren als criterium voor het nog uit kunnen geven van 
transportcapaciteit en voor het uiteindelijk mogen weigeren van transport. UIOLI lijkt dan vooral een middel 
om de onzekerheid bij de netbeheerder weg te nemen over de natuurlijke groei van het transport, in een 
netdeel waar transportschaarste dreigt te ontstaan. Wij begrijpen dat de netbeheerders daarbij een 
onzekerheidsmarge moeten hanteren voor het risico dat bestaande aangeslotenen alsnog meer van hun 
gecontracteerd vermogen gaan gebruiken en daarmee fysieke congestie kunnen veroorzaken. UIOLI kan 
helpen om die onzekerheidsmarge te verkleinen.  
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Voor een goede werking van UIOLI moeten netbeheerders eerst inzage geven in de methode achter het 
huidige netontwerpbeleid: wanneer en hoeveel gelijktijdigheid neemt een netbeheerder mee voor welke 
aansluitingen en waarom kan dit niet voor die aansluitingen gelden waarvan het gecontracteerd vermogen 
wordt bijgesteld? Wanneer is er sprake van autonome groei en wanneer van ‘onverwachte’ aanpassing van 
het gedrag van aangeslotenen (waarvoor het gecontracteerd vermogen bijgesteld moet worden om dat te 
voorkomen)? Nu is dit volstrekt non-transparant, netbeheerders moeten hier transparantie in bieden. 

In geval van dreigende congestie kan UIOLI mogelijk leiden tot een groter beschikbaar vermogen, dat 
uitgegeven kan worden aan nieuwe transportverzoeken alvorens congestie af te kondigen. Als er al fysieke 
congestie is, is er dus geen capaciteit meer om extra te benutten. In dat geval leidt UIOLI hooguit tot het 
beperken van de risico’s op hoge congestiemanagementkosten voor netbeheerders: partijen van wie het 
transportvermogen beperkt wordt kunnen niet meer autonoom groeien. Hier komen voor de netbeheerder 
dus geen onverwachte kosten voor congestiemanagement uit voort en dit beperkt zo de financiële risico’s 
voor netbeheerders. Het levert echter per definitie geen hogere benutting van het net op. 

29. Vindt u dat UIOLI toegepast moet worden voor bestaande en nieuwe grootverbruikers en los van de 
vraag of sprake is van (dreigende) congestie? Waarom wel/niet?  

Wij zijn het eens met de door ACM gevolgde redeneerlijn in de randnummers 85 t/m 88. Wij hechten veel 
belang aan de onder randnummer 87 beschreven criteria en stappen. 

30. Wat vindt u van de hierboven geschetste randvoorwaarden voor de toepassing van UIOLI? Mist u 
aandachtspunten?  

Wij missen hier nog de toepassing van UIOLI voor het voorkomen van het oneigenlijk contracteren van 
transportcapaciteit in gebieden waar sprake is van (dreigende) transportschaarste. Wij zijn voorstander van 
een dergelijke toepassing van UIOLI, mits de regels rekening houden met gezonde projecten die vertraging 
oplopen. De netbeheerder mag alleen transportcapaciteit terugnemen in geval de aangeslotene niet 
aannemelijk kan maken dat hij de geplande installatie binnen een redelijke termijn in gebruik zal nemen. 
Dit voorkomt onnodig in de wachtrij moeten staan van partijen die dat wel kunnen. De criteria hiervoor in 
het huidige codewijzigingsvoorstel vinden we redelijk. 

 


