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Beantwoording Marktconsultatie ACM – Alternatieve transportrechten. 

1) Ja, de Gemeente Amsterdam denkt dat alternatieve transportrechten en UIOLI kunnen 

bijdragen aan een efficiëntere benutting van het Elektriciteitswet. Hoewel gedacht is dat het 

vaststellen van congestie gebeurd op basis van metingen + nieuwe aanvragen, dus wij vragen 

ons wel af hoe het UIOLI principe hierin kan bijdragen in congestie. Gedacht is dat UIOLI wel 

kan bijdragen tot andere gewenste effecten zoals bijvoorbeeld lagere kosten bij bedrijven 

2) [vertrouwelijk]  

3) Nee 

4) We kunnen ons vinden in de beschrijvingen van de flexibele rechten. Hoewel het verschil 

tussen 1 en 2 wellicht handiger is om visueel uit te drukken d.m.v. een grafiekje.  

5) Wij missen nog de balanceercontracten a la SADC als optie om als groep een flexibel contract 

te bemachtigen. Daarnaast missen we misschien ook nog een contract die wellicht kan 

stimuleren om juist tegenlevering op een piekmoment te stimuleren. Als bijvoorbeeld een 

onderstation een piek voor levering heeft tussen 6 en 8. Dat er een extra goedkoop contract 

kan worden geboden voor een partij die naast flexibel recht, extra stimulans heeft om op dat 

moment terug te leveren.  

6) Wij zien als Gemeentelijke partij dat veel ontwikkelingen die nu op de wachtlijst staan 

halsreikend uitkijken naar de uitrol van TCTs en CBCs. Indien zij ‘s nachts geen extra 

vermogen kunnen krijgen stoppen dergelijke ontwikkelingen als scholen etc. 24/7 lokale 

productie is simpelweg te duur. Dus het ‘s nachts bufferen van energie is de enige oplossing. 

7) Wij kunnen ons hierin vinden zie ook antwoorden in vragen hierboven. 

8) Zie ook antwoord bij 6 

9) Er zijn veel mogelijke ontwikkelingen in Amsterdam die hier bij gebaat zouden zijn. De vraag 

is wel of dit in de praktijk ook tot verschillen leidt want dit zijn vaak partijen die een 

basisprofiel hebben en een voorspelbare piek. Zo weet je bijvoorbeeld van 

mobiliteitsdiensten (Metro tram, rondvaart) dat deze op hele specifieke tijden vermogen 

nodig hebben en op andere dagdelen weer niet of amper. Dit zit op deze manier nu ook al zo 

in de profielen van de netbeheerder. Dus zorgen dergelijke contracten daadwerkelijk voor 

een efficiënter netgebruik? 

10) Zie antwoord bij 9 

11) Wij kunnen ons deels vinden in de interpretatie van de ACM. De interpretatie van Artikel 24 

suggereert dat bij schaarste de netbeheerder discriminatoir mag handelen, dus partijen 

transport mag weigeren. Echter bij het verlenen van transport mag geen disciminatie 

plaatsvinden. Maar is het dan wel toegestaan om partijen, in tijden van schaarste, anders te 

prioriteren op de wachtlijst? Voorbeeld: In Amsterdam is er transportschaarste voor levering. 

Stel een partij heeft 100kVA levering nodig en komt dus op de wachtlijst maar kan ook 

1500kVA teruglevering op momenten dat de piekbelasting plaatsvind. Zou je deze partij dan 

mogen prioriteren omdat deze een deel van de oplossing van het probleem zou kunnen zijn? 

 

Is het daarnaast mogelijk om via andere manieren non discriminatoir te handelen? Door 

bijvoorbeeld de aanvragen niet op FCFS te beoordelen maar in bepaalde aanvraag 

categorieën. <100kVA, 100kVA – 500kVA, 500kVA tot 1MVA, alles boven 1 MVA. Of juist 

GTV-wijzigingen boven nieuwe aansluitingen? Als je die groepen duidelijk definieert vooraf, 

handel je dan nog steeds discriminatoir.  

12) Bijna alle partijen die nu hinder ondervinden van transportschaarste en toch door moeten 

met de ontwikkeling of verduurzaming.  

13) Ja het kan voor iedereen interessant zijn. 
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14) Ja 

15) Nee 

16) Ja 

17) In algemene zin zijn we het eens dat iemand die minder vastrecht heeft op vermogen een 

lagere transporttarief hoeft te betalen. Daarnaast is de netbeheerder op dat moment wel 

meer en vaker langs de kassa aan het gaan. Doordat er nu meerdere klanten op een asset 

zijn aangesloten dan ervoor.  

18) Niet direct 

19) Niet direct 

20) Dat is waarschijnlijk casusafhankelijk. 

21) Niet direct voorstander voor een producenten tarief. In regio’s waar juist transportschaarste 

voor levering is zou eigenlijk een korten voor producenten moeten zijn.  

22) Prima wisselwerking tussen de verschillende oplossingen 

23) Het vermoeden bestaat dat het hier wel toe kan leiden. Het kan juist de combinatie van de 2 

oplossingen zijn die het gewenste effect kunnen hebben. Volgens ons is het een no-regret 

om de flexibele contracten aan te bieden en tegelijkertijd congstiemanagement uit te rollen. 

In eerdere beantwoording van de vragen zijn ook suggesties genoemd om via de flexibile 

contracten ook wellicht een mate van congestiemanagement uit te vragen (niet verplicht 

maar kan wel bijdragen). Vooral bijvoorbeeld met opslag zou dit kunnen helpen.  

24) Dat hangt af van de mate van urgentie in een bepaald gebied. Het zou maatschappelijk 

verantwoord moeten zijn om een dergelijke incentive uit te rollen. Voor deze maatregel 

beter de wortel dan de stok.  

25) Logisch dat de netbeheerder deze rode knop wilt hebben. Echter voorzien wij problemen 

met de uitrol en installaties van dergelijke apparaten. Netbeheerders hebben nu al een 

maakbaarheidsproblematiek.  Durven netbeheerders dergelijke afspraken af te dwingen dmv 

(financiele) afspraken? Het vermoeden bestaat van niet. 

26) Laat partijen zelf aantonen dat ze dit kunnen afregelen. Dus zorg dat de netbeheerder kan 

sturen op een apparaat wat door de partijen zelf is geïnstalleerd.  

27) Ja. helder 

28) Wij kunnen ons in de redenatieljin vinden. Echter vragen wij ons wel af welke impact dit gaat 

hebben omdat congestie ook word vastgesteld op basis van daadwerkelijke belasting en dus 

niet op basis van GTV. Daarnaast kunnen partijen natuurlijk even zorgen voor een minimale 

kortpiekmoment om even de GTVmax aan te raken.  

Wij zijn echter wel overtuigd dat het creëren van dit soort instrumentarium voor de 

netbeheerder een positief effect kan hebben waardoor partijen zelf ook scherper zullen zijn 

op hun gebruik en hun bijbehorende GTV. Het geeft de netbeheerder een stukje 

handelingsperspectief die in sommige gevallen voor goede resultaten kan leiden. 

29) Bij alle gebruikers moet het worden toegepast. Ook bij bij non congestie. Het zorgt er ook 

voor dat partijen mogelijk teveel betalen voor niet gebruikte GTV.  

30) Nee 

 

 


