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Betreft: zienswijze gezamenlijke provincies op alternatieve transportrechten 
en “use it or lose it” 
 
 
Geachte Autoriteit Consument & Markt, 
 
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het voorstel voor een codewijziging om 
alternatieve transportrechten en “use it or lose it” op het net toe te staan. De gezamenlijke 
provincies, bij monde van het IPO, onderkennen het belang van maatregelen om de 
congestie op het elektriciteitsnet tegen te gaan. 
 
Middels onderstaande zienswijze maakt het IPO gebruik om namens de 12 provincies te 
reageren op de codewijziging alternatieve transportrechten en “use it or lose it”. Eerst volgt 
een reactie op het voorstel voor alternatieve transportrechten, gevolgd door een reactie op 
het “use it or lose it” principe, waarna tot slot een aantal concluderende punten aan bod 
komen. 
 
Reactie op de alternatieve transportrechten 
De provincies staan positief tegenover het voorstel voor het instellen van alternatieve 
transportrechten. Provincies verwachten dat dit voorstel bij kan dragen aan een efficiëntere 
benutting van het elektriciteitsnet.  
 
Aandachtspunten met betrekking tot opzet en uitvoering: 
De provincies vragen aandacht voor de onderstaande punten met betrekking tot de opzet 
en uitvoering van alternatieve transportrechten: 

- Helder definiëren van kaders: Het is van belang om met het instellen van de 
alternatieve transportrechten aandacht te besteden aan een heldere definiëring van 
de verschillende principes die binnen de regeling vallen. Door een duidelijke grens 
voor schaarste en piekbelasting te hanteren kunnen zowel huidige als nieuwe 
verbruikers hier goed op anticiperen.  

- Snelle ingang van de maatregelen: Indien mogelijk geniet het de voorkeur van de 
provincies om zo snel mogelijk op vrijwillige basis te starten met flexibele 
transportrechten, parallel aan een wettelijke inpassing met een verplichtend 
karakter.  

- Inzet van batterijen om congestie tegen te gaan: Flexibele transportrechten zijn een 
goede stap in de juiste richting, maar dienen in een breder pakket van 
congestiemanagement geplaatst te worden. Verdere maatregelen als het stimuleren 
van batterijgebruik kan hier een toevoeging op zijn. 

 
Reactie op “use it or lose it” 
De provincies staan positief tegenover het toepassen van een “use it or lose it” principe, 
waarbij transportrechten komen te vervallen wanneer deze voor langere tijd niet gebruikt 
worden.  
 
Aandachtspunten met betrekking tot opzet en uitvoering: 
De provincies vragen aandacht voor de onderstaande punten met betrekking tot de opzet 
en uitvoering van “use it or lose it” regelgeving: 
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- Voorkomen vasthouden van transportrechten: Het voorstel stelt de netbeheerder in 
staat om vrijgekomen capaciteit aan andere/nieuwe afnemers te verlenen. 
Voorkomen dient te worden dat deze capaciteit (te lang) ongebruikt blijft ‘liggen’ bij 
de netbeheerder.  

- Interactie met “first come first serve” principe: Het is van belang dat “use it or lose it” 
niet als alternatief wordt gezien voor het “first come first serve” principe. Een 
alternatief daarvoor dient apart te worden uitgewerkt, om het prioriteren van 
klantaansluitingen met groot maatschappelijk belang mogelijk te maken.  

- Overgangstermijn voor betrokken bedrijven: Met het instellen van de regeling is het 
van belang helder in te gaan op een overgangstermijn die bestaande bedrijven in de 
gelegenheid stelt om versneld hun productieproces te elektrificeren voordat de 
transportrechten verloren gaan.  

- Teruglevering van energie: De regeling gaat nu in op de afname van energie, het 
voorstel van provincies is om dit ook te laten gelden voor de teruglevering van 
energie. Hierdoor kan er geen aanspraak gedaan worden op de netcapaciteit voor 
teruglevering van energie, terwijl dit in een gebied niet mogelijk is (bijv. omwille van 
een bestemmingsplan).  

 
Tot slot 
Provincies ondersteunen de lijn van ACM dat flexibiliteit in het energiesysteem – middels 
alternatieve transportrechten en het toepassen van het “use it or lose it” principe – van 
groot belang is om acute problemen op het net te voorkomen en op te lossen. Provincies 
staan in de basis positief tegenover de voorstellen, geven in deze reactie een aantal 
suggesties ter aanscherping en roepen ACM op om zo concreet mogelijke afspraken te 
maken. Opdat de regels voor zowel netbeheerders, afnemers, invoeders als overheden 
duidelijk en werkbaar zijn.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Interprovinciaal Overleg (IPO) 


