
 

 

REACTIE LION STORAGE OP ACM CONSULTATIE ALTERNATIEVE TRANSPORTRECHTEN  

 

 

Geachte medewerkers van de ACM, 

Hierbij treft u de antwoorden van Lion Storage (ontwikkelaar van batterijopslag) aan met betrekking 

tot de vragen door u gesteld in de consultatie over Alternatieve transportrechten en Use It Or Lose It.  

In aanvulling op uw vragen wil ik hier nog opmerken dat de strikte focus van deze consultatie op 

capaciteitsbeperkende rechten ons beperkend aanvoelt. In onze optiek is dit niet de enige methode 

om congestie te kunnen managen en ook zeker niet de beste. Een combinatie van (vrijwillige) 

marktgebaseerde congestiemanagementmethoden met voldoende financiële prikkels, aangevuld 

met een verplichting van partijen om in geval van nood netbeheerders te ondersteunen bij het 

oplossen van congestie (zoals nu ook al in de netcode is opgenomen voor partijen met een 

aansluitcapaciteit van boven de 60 MW), zou in onze ogen ruimschoots voldoende moeten zijn om 

veel van de huidige problematiek weg te managen, toekomstige problematiek te voorkomen en 

maximaal efficiënte benutting van infrastructuur en inzet van vraag en aanbod te garanderen. 

Mocht u naar aanleiding van de hieronder gegeven antwoorden nog vragen hebben, dan verzoek ik u 

contact met ons op te nemen om een en ander nader te bespreken. 

Wij kijken uit naar uw bevindingen op deze consultatie. 

Met vriendelijke groet, 

 

namens Lion Storage 

 

 

1. Denkt u dat alternatieve transportrechten en UIOLI kunnen bijdragen aan een efficiëntere 

benutting van het elektriciteitsnet? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Alternatieve transportrechten kunnen zeker een toevoeging zijn aan het huidige 

instrumentarium van netbeheerders om congestie in de toekomst beter te managen. De 

vraag is echter of dit ook altijd het beste en/of meest geëigende instrument is en of deze 

voor alle aangeslotenen zou moeten worden toegepast. In dat kader zou onderscheid 

moeten worden gemaakt tussen marktdeelnemers (productie, opslag en vraagrespons) en 

verbruik. Wat betreft marktdeelnemers, deze moeten ingevolge EU-richtlijn 2019/944 op 

gelijke voet kunnen deelnemen aan de markt. Echter, door sommige marktdeelnemers van 

alternatieve transportrechten te voorzien, worden zij de-facto op “ongelijke voet“ gezet met 

andere marktdeelnemers die wel vaste rechten hebben. Dit staat de mate waarin deze 
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partijen eerlijk met elkaar kunnen concurreren in de weg, maar creëert ook het risico dat er 

minder optimale marktuitkomsten ontstaan, wat weer nadelig is voor de algehele welvaart.  

EU-richtlijn 2019/944 dringt vooral aan om marktgebaseerde congestiemanagement-

methoden eerst in te zetten. Mits deze marktgebaseerde methoden (als GOPACS) voldoende 

effectief werken, zou hier een eerlijker concurrentiewerking en grotere welvaartscreatie van 

uit moeten gaan en zou daarom te verkiezen zijn boven alternatieve transportrechten. Pas 

als deze marktgebaseerde congestiemanagementmethoden onvoldoende werking hebben 

om voordoende congestieproblemen te helpen oplossen, komen alternatieve methoden in 

zicht. Dan is nog wel de vraag of dit tekort aangevuld moet worden door partijen met een 

minder “firm recht” of dat alle firm aangeslotenen (wellicht vanaf een bepaalde vermogens-

drempel?) dan hier verplicht aan moeten bijdragen (gelijke monniken, gelijke kappen). 

Wat betreft UIOLI kunnen we ons in theorie de waarde voor efficiëntere benutting van het 

elektriciteitsnet voorstellen. Vraag is daarbij wel hoeveel sprake er is van on(der)gebruikte 

aansluitcapaciteit, hoeveel extra capaciteitsruimte dit zou opleveren indien deze wordt 

vrijgemaakt en of deze maatregel dan wel opweegt tegen de mogelijke nadelen. Aangezien 

hier sprake is van een vorm van onteigening van verworven rechten kan dit significante 

(financiële) gevolgen hebben voor de onteigenden. De voorwaarden voor UIOLI en een 

eventuele schadeloosstelling (door de netbeheerder aan de onteigende als dit aan de orde is) 

moet dan ook van tevoren goed worden overwogen. 

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

toelichten? 

Dit geeft een beeld, maar is qua toereikendheid wellicht nog afhankelijk van het doel (iets is 

toereikend voor ….). Er zijn meerdere aspecten aan transportrechten die hier impliciet 

worden verondersteld en die bij het overwegen van alternatieve structuren wellicht relevant 

kunnen zijn om expliciet te benoemen. Denk aan 1) het momenteel symmetrische karakter 

van transportrecht (evenveel capaciteit voor afname als voor invoeding), 2) de kwaliteit van 

de te transporteren elektriciteit ingevolge het afgegeven transportrecht, 3) de grote van de 

aansluiting en de daarmee gepaard gaande verplichtingen om netbeheerders bij te staan in 

geval van congestie, etc. 

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

De hier geschetste alternatieve transportrechten gaan enkel in op de mate waarin de 

transportrechten meer of minder “firm” zijn en langs welke dimensie deze mate van vastheid 

wordt bepaald (bijvoorbeeld op basis van tijd of op basis van zich voordoende congestie). Dit 

is echter slechts één kant van de medaille. Aan de andere kant kan met de transporttarieven 

worden gevarieerd langs deze zelfde dimensies, zodat er voor partijen financiële prikkels 

ontstaan om al dan niet gebruik te maken van hun recht op transport. Hierdoor ontstaat niet 

alleen een vorm van marktwerking met (bij goed functionerende methodieken) een grotere 

welvaartsuitkomst, ook sluit deze benadering beter aan bij de Richtlijn zoals deze vanuit de 

EU is neergelegd en die aanstuurt op de inzet van marktgebaseerde congestiemanagement-

methoden. Een dergelijke opzet resulteert mogelijk ook in een betere investeerbaarheid van 

marktdeelnemers (zowel productie als opslag), doordat de business case voor partijen 

duidelijker is uit te werken. Bij een beperkt transportrecht zijn de gevolgen voor de batterij 

business case (inkomsten uit energieverkoop/handel) vooralsnog nauwelijks te overzien, 



 

waardoor veel projecten op basis van een non-firm ATO niet langer “bankable” zijn. Bij een 

variabel transporttarief echter staan niet zo zeer de inkomsten ter discussie, maar de hoogte 

van de transportkosten. Zolang transporttarieven dynamisch worden gemaakt door middel 

van kortingen op de tarieven (de bonus benadering), is enkel sprake van een upside en kan 

deze als dusdanig financieel gemodelleerd worden. Met een malus-regeling (verhoging van 

de tarieven bij gebruik maken van transportrecht tijdens congestie) is dit mogelijk 

ingewikkelder, maar nog altijd beter te beargumenteren met investeerders door duidelijker 

afbakening van de kosten dan onbepaalde inkomsten als gevolg van non-firm ATO. 

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

antwoord toelichten? 

Op zich wel, wellicht dat er nog expliciet onderscheid kan worden gemaakt tussen invoeden 

en afname van elektriciteit. Wellicht zijn er situaties waarin bijvoorbeeld invoeden flexibel is, 

maar afname dat niet is, of vice-versa. 

5. Wat vindt u van de twee beschreven opties om de beschikbare transportcapaciteit voor 

flexibele transportrechten te bepalen? Ziet u nog andere opties? 

Voor zover we ons hier beperken tot evaluatie van flexibele transportrechten, lijkt de eerste 

optie ons het meest eenvoudig toepasbaar. Deze optie lijkt ook tot een betere (hogere) 

benutting van beschikbare transportcapaciteit te leiden en zorgt daarmee voor meer 

welvaartsontwikkeling. Mogelijk resulteert dit in opportunistisch gebruik van (goedkopere) 

ATO’s en daarmee gederfde inkomsten voor netbeheerders. Gezien de primaire zorg van 

netbeheerders bij voorzieningszekerheid en het faciliteren van marktwerking ligt, zouden de 

voordelen waarschijnlijk zwaarder moeten wegen dan het risico op (gedeeltelijke) “free-

rider” gedrag en de eventueel door netbeheerders gederfde inkomsten.  

Wellicht dat er bij de tweede optie voor gekozen zou kunnen worden om toch inzet boven de 

piek mogelijk te maken, maar deze anders te beprijzen (bijvoorbeeld niet met een korting, 

maar voor dat deel gelijk te maken aan firm ATO-tarief, immers dat deel van de beschikbare 

capaciteit is nog onbenut en daarmee “firm” voor de non-firm aangeslotene). Vanwege de 

complexiteit is echter de vraag of een codewijziging in deze richting gezocht moet worden. 

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

gevallen? Zo nee, waarom niet? 

Mogelijk, maar enkel en alleen als er geen betere alternatieven zijn. Gezien de 

aangekondigde hoge toename van transporttarieven (in sommige gevallen tot wel meer dan 

90% in één jaar), is elk voorstel dat kan leiden tot lagere transportkosten waarmee de 

business case voor batterijopslag wel is rond te maken, het overwegen waard.  

Dat gezegd hebbende moeten we aangeven dat deze vorm met (veel te) veel onzekerheden 

gepaard gaat om zonder meer duidelijkheid inzetbaar te zijn voor de financiering en uitrol 

van batterijprojecten. Investeringen in batterijen worden gedaan op een financieringshorizon 

van 15 tot 20 jaar. Zolang niet duidelijk is in welke mate deze beperkingen door flexibele 

transportrechten het verdienvermogen van batterijen compromitteren, zal deze oplossing 

niet kunnen bijdragen aan de investeerbaarheid van batterijen. Op zijn minst zou een 

voorspelling van transportbeperkingen (het aandeel beperkte uren ten opzichte van het 

aantal uren in een jaar, en de mate en timing van de beperking) cruciaal zijn om een business 



 

case te kunnen doorrekenen. Maar ook een aanvulling in de vorm van een cap (bijvoorbeeld 

een maximumaantal beperkingsuren op jaarbasis) zou een belangrijke toevoeging kunnen 

zijn voor investeringsbeslissingen. 

7. Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van tijdsgebonden vaste transport-

rechten? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Op zich wel, wellicht dat er nog expliciet onderscheid kan worden gemaakt tussen invoeden 

en afname van elektriciteit. Wellicht zijn er tijden waarin bijvoorbeeld invoeden op een 

bepaald moment niet is toegestaan, maar afname juist wel, of vice-versa. 

Ook is nog een alternatief denkbaar waarbij de tijdsgebonden vakken dynamisch over tijd 

worden aangepast. Hetzij periodiek, hetzij continu op basis van voorspellingen voor de 

volgende dag. Deze variant zal echter lastiger inpasbaar zijn voor partijen met vaste 

operationele werktijden (bijvoorbeeld bij vaste ploegendiensten op gezette tijden). 

8. Zouden tijdsgebonden vaste transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn en zo ja, 

onder welke voorwaarden? 

Mogelijk, maar enkel en alleen als er geen betere alternatieven zijn. Gezien de 

aangekondigde hoge toename van transporttarieven (in sommige gevallen tot wel meer dan 

90% in één jaar), is elk voorstel dat kan leiden tot lagere transportkosten waarmee de 

business case voor batterijopslag wel is rond te maken, het overwegen waard. 

Dat gezegd hebbende moeten we aangeven dat (vrijstaande) batterijprojecten die gebruik 

maken van deze vorm van transportrecht mogelijk lastig of niet financierbaar zijn. Het 

stapelen van inkomsten (revenue stacking) door op te laden in één markt en te ontladen in 

een ander, is een complexe aangelegenheid. Het is van tevoren (15 tot 20 jaar vooruit) 

moeilijk te zeggen op welke momenten zich de beste opportuniteiten voor doen en daarmee 

in te schatten in welke mate deze vorm van (tijdsgebonden) transportrecht het 

verdienvermogen van batterijen over de looptijd ondermijnt en daarmee de business case. 

Zolang dat niet duidelijk is, zal deze oplossing niet kunnen bijdragen aan de 

investeerbaarheid van batterijen. Op zijn minst zou een voorspelling van transport-

beperkingen (het aandeel beperkte uren ten opzichte van het aantal vollasturen, en de mate 

en timing van de beperking) cruciaal zijn om een business case te kunnen doorrekenen. Maar 

ook een aanvulling in de vorm van een cap (bijvoorbeeld een maximumaantal beperkings-

uren op jaarbasis) zou een belangrijke toevoeging kunnen zijn voor investeringsbeslissingen. 

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

Kunt u uw antwoord toelichten? 

Wij begrijpen de basisgedachte. Waarschijnlijk is deze in de uitvoering aanmerkelijk 

complexer en “is the devil in the detail”. Vraag is dan ook of dit niveau van definitie 

voldoende is voor een praktische uitwerking. 

10. Zouden gecombineerde transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn? Zo ja, waarom 

en welke combinatie? Zo nee, waarom niet? 

Zie voorgaande punten onder 6. en 8. 



 

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

u uw antwoord toelichten? 

Wij zijn het niet eens met deze interpretatie, en in het bijzonder met de uitleg van 

randnummer 31 in het consultatiedocument, die met het oog op de energietransitie zou 

moeten worden aangepast. In uw interpretatie worden op het net aangeslotenen ingedeeld 

in twee categorieën: invoeders en afnemers. Historisch gezien is dit begrijpelijk, maar feitelijk 

sluit dit niet meer goed aan bij de wijze waarop de sector zich (technisch) ontwikkelt. Hierin 

ontbreken namelijk de categorieën energieopslag en vraagrespons, die als gevolg van de 

energietransitie in toenemende cruciaal zijn voor een goede werking van het systeem. 

Zoals u aangeeft verplicht non-discriminatie er in de kern toe dat gelijke partijen gelijk 

behandeld moeten worden en ongelijke partijen ongelijk, op basis van objectieve en redelijke 

gronden. Zo wordt in EU Verordening 2019/943 artikel 3 bepaald dat productie, 

energieopslag en vraagrespons op gelijke voet deelnemen aan de markt (worden dus allen 

als gelijke markt-deelnemers gezien), en dat de door lidstaten gehanteerde 

marktvoorschriften erop toe moeten zien dat deze marktdeelnemers efficiënt kunnen 

worden ingezet en dat zij een recht hebben om onder objectieve, transparante en niet-

discriminerende voorwaarden toegang te krijgen tot transport- en distributienetten.  

 

In de huidige tarievencode wordt energieopslag echter niet gezien als marktdeelnemer, maar 

gelijkgesteld aan verbruikers. Dat energieopslag niet als verbruiker moet worden gezien, 

wordt echter duidelijk in EU Richtlijn 2019/944, waarin staat dat met opslag van elektriciteit 

het verbruik van de elektrische energie (door een eindverbruiker) juist wordt uitgesteld. En 

ook in artikel 50 lid 4 van de Wet belastingen op milieugrondslag, is juist bepaald dat levering 

van elektriciteit aan de exploitant van een energieopslagfaciliteit niet dient te worden 

aangemerkt als belaste levering aan een verbruiker.  

Dit sluit ook aan bij de logische constatering dat zowel productie als opslag van elektriciteit 

bijdragen aan het waarborgen van de voorzieningszekerheid, waarbij opslag geen extra last 

is, maar juist voorziet in het ontstane en verder oplopende tekort aan flexibiliteit veroorzaakt 

door een toename van duurzame (intermittent) energieproductie. De voorheen (veelal door 

fossiele centrales) gecombineerde rol van energie- en flexibiliteitsleverancier, wordt met de 

opkomst van duurzame energiebronnen steeds meer gesplitst naar energie (door onder 

meer zon en wind) enerzijds en flexibiliteit (door energieopslag en vraagrespons) anderzijds. 

Onderkenning van deze rollen in de netcodes en in de uitoefening van het non-discriminatie-

beginsel is van groot belang voor een succesvolle werking van het systeem. 

In uw uitleg van het non-discriminatiebeginsel gaat u wel in op dat non-discriminatoir 

onderscheid moet worden gemaakt tussen partijen met en zonder flexibiliteit in hun 

netgebruik (randnummer 32), maar vervolgens lijkt u dit non-discriminatoir onderscheid 

vooral te beperken tot het verkrijgen van (voorrang bij) aansluiting op het net. De hierboven 

aangehaalde tekst uit de richtlijn EU 2019/944 gaat echter verder dan enkel gelijk recht op 

aansluiting en ziet toe op dat partijen op gelijke voet kunnen deelnemen aan de markt. Dit 

geldt dus niet alleen voor het recht op aansluiting, maar ook op gehanteerde voorwaarden 

van de geleverde aansluit- en transportdienst (inclusief tarieven) en deelname aan 

congestiemanagement.  



 

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

waarom? 

Alternatieve transportrechten (non-firm ATO’s) zullen vooral interessant zijn voor verbruikers 

die hun verbruik zonder al te grote gevolgen naar andere momenten kunnen verplaatsen 

wanneer geen sprake is van congestie en voor wie transportkosten een significante impact 

hebben op hun operationele kosten. Energieopslag valt daar in principe niet onder, omdat de 

transportrechtbeperking mogelijk een (te) grote impact heeft op het verdienvermogen van 

batterijen. 

13. Deelt u de opvatting dat alternatieve transportrechten interessant kunnen zijn binnen en 

buiten gebieden met (dreigende) congestie? Waarom wel/niet? 

In principe wel. Dit biedt meer ruimte voor aansluitcapaciteit en lagere kosten voor 

aangeslotenen (alleen interessant als deze opweegt tegen eventuele opportuniteitskosten als 

gevolg van verminderde beschikbare capaciteit). Vraag zou wel zijn wat er gebeurt met 

alternatieve transportrechten en de daarbij gehanteerde voorwaarden als voor een gebied 

congestie wordt afgekondigd of juist opgeheven. Continuïteit van voorwaarden (inclusief 

gehanteerde tarieven) is belangrijk voor de financierbaarheid van projecten. 

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

U haalt terecht aan dat partijen op basis van juiste en volledige informatie een 

weloverwogen keuze moeten kunnen maken over hun gewenste transportrecht. Daarom 

moeten zij dus goed weten waarvoor ze kiezen en wat de gevolgen daarvan zijn. Dat geldt 

niet alleen voor de gehanteerde regels van het alternatieve recht en de daaraan opgehangen 

voorwaarden, maar ook hoe dat zich naar verwachting in de praktijk vertaalt. Zolang niet 

duidelijk is wat (in ons geval voor energieopslag) de gevolgen zijn voor het verdienvermogen, 

is geen zinnige afweging te maken of deze vormen van alternatieve transportrechten 

commercieel inzetbaar zijn. Netbeheerders hebben dan ook een belangrijke rol om hier meer 

duidelijkheid in te verschaffen. 

15. Zijn er andere gronden denkbaar dan netveiligheid op basis waarvan de netbeheerder een 

verzoek om een alternatief transportrecht kan weigeren? 

Niet dat wij zo zien. 

16. Deelt u de uitgangspunten van de ACM over transportzekerheid van alternatieve 

transportrechten? Waarom wel/ niet? 

Zie ook toelichting bij punt 14. 

17. Deelt u de uitgangspunten van de ACM over de tarifering van alternatieve 

transportrechten? Waarom wel/niet? 

Kostenreflectiviteit is een belangrijk basisprincipe van het reguleringsstelsel. Voor 

bijvoorbeeld de (grootzakelijke) tijdsgebonden transportrechten wordt naar rato van de firm 

overeengekomen tijdsblokken de kWcontract waarde bijgesteld. Echter de non-firm overeen 

gekomen tijdsblokken zullen juist binnen de congestiegevoelige periodes liggen en daarmee 

van grotere waarde zijn dan de blokken daarbuiten. De in uw voorstel gehanteerde gelijke 

kostenaanname lijkt ons niet in overeenstemming met het principe van kostenreflectiviteit.  



 

Voor de (grootzakelijk) aangeslotenen met flexibele transportrechten is alleen sprake van 

transportrecht als er capaciteit over is. Omdat er geen vast contract is wordt voorgesteld de 

kWcontract component op nul te stellen en enkel de kWmax component vol te hanteren. Wij 

zouden echter denken dat ook deze laatste bijgesteld moet worden. Immers, een deel van de 

kosten die logischerwijs valt toe te rekenen aan kWmax zijn de kosten van redispatch. 

Doordat alleen transportrecht bestaat als er capaciteit over is, dragen deze aangeslotenen 

per definitie niet bij aan de kosten van redispatch. Daarmee zouden ook de tarieven voor de 

kWmax component lager moeten zijn. 

18. Hoe kan volgens u het risico op opportunistisch gebruik van flexibele transportrechten of 

combinatievormen met aanvullende flexibele transportrechten worden voorkomen? 

Door slechts in beperkte mate gebruik te maken van alternatieve (flexibele) transportrechten 

en veel meer in te zetten op marktgebaseerde congestiemanagementmethoden als GOPACS. 

Een dergelijk instrument zou tot meer marktwerking en welvaart moeten leiden, sluit beter 

aan bij EU-richtlijnen en brengt geen of minder risico tot onbedoeld opportunistisch gedrag 

met zich mee. 

19. Wat vindt u van de suggesties van de ACM voor de wijze waarop de tarieven voor flexibele 

transportrechten, tijdgebonden vaste transportrechten en gecombineerde transport-

rechten berekend zouden kunnen worden? Heeft u nog suggesties voor verdere 

uitwerking? 

Zie punt 17. 

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

geïntroduceerd? 

Geen expliciete mening. 

21. Is de invoering van een producententarief volgens u wenselijk met het oog op de eventuele 

invoering van alternatieve transportrechten? Waarom wel/niet? 

Nee. Producenten (inclusief opslag en vraagrespons) dragen bij aan de voorzieningszekerheid 

en moeten samen de vraag van verbruikers matchen. Daarmee zijn zij onontbeerlijk in het 

systeem. Als er een producententarief wordt ingevoerd zullen deze kosten, om een 

rendabele bedrijfsvoering mogelijk te maken, bovenop de reeds door producenten 

gehanteerde prijzen moeten worden opgevoerd. Hiermee komen ze per definitie weer als 

kosten voor verbruikers terug, die hiervoor dus linksom of rechtsom zullen moeten betalen. 

Als echter een producententarief wordt gehanteerd, zullen deze Nederlandse producenten 

door de hogere tarieven minder goed kunnen concurreren met buitenlandse producenten 

die deze tarieven niet betalen. Hierdoor zal er relatief meer aanbod (via marktkoppeling) van 

over de grens komen, wat weer een zwaardere belasting op het net legt en daarmee in 

hogere kosten voor netbeheer resulteert. 

22. Hoe kijkt u naar de wisselwerking tussen alternatieve transportrechten, congestie-

management en de beslissing van een netbeheerder over zijn netplanning en verzwaring? 

Alternatieve transportrechten lijken vooral een tijdelijke oplossing in geval van congestie om 

beschikbare aansluit- en transportcapaciteit tijdelijk op te rekken totdat netbeheerders kans 



 

zien om het net te verzwaren. Het lijkt er ook op gericht om netbeheerders maximale 

controle te geven (tijdelijke) congestieproblematiek te beheersen. Het houdt echter weinig 

rekening met de behoeften van de aangeslotene, die in veel gevallen uit noodzaak een 

alternatief transportrecht zal aangaan, maar tegelijkertijd veel moeite zal hebben om dit in 

zijn operationele processen te verwerken en/of hierop een sluitende business case te maken. 

Congestiemanagement door alternatieve transportrechten is weliswaar operationeel voor 

netbeheerders goed uitvoerbaar, maar het mist het economische welvaartspotentieel dat de 

meer marktgebaseerde mechanismen bieden. Hierin wordt immers de waarde van (het 

oplossen van) congestie door de markt bepaald, waarbij de aanbieder die de laagste prijs 

rekent voor opregelen en de aanbieder die bereid is de hoogste prijs te betalen om af te 

regelen, het eerst worden ingezet. De spread tussen deze twee prijzen zal (vrijwel) altijd lager 

zijn dan de “Value Of Lost Load” (VOLL) die een alternatief transportrecht eigenaar kwijt is als 

deze door een netbeheerder gedwongen wordt af te regelen. Dit resulteert in een 

welvaartsverlies dat met een alternatieve systematiek te voorkomen was. 

Ook geeft deze vorm van beprijzing weinig locatieprikkels aan partijen om zich op voor het 

net gunstige locaties te vestigen. Sterker nog, afhankelijk van hoe de tarieven worden 

gestructureerd zou het zo kunnen zijn dat partijen zich graag in congestiegebieden vestigen 

omdat daar de netkosten lager zijn. Alternatieve mechanismen waaronder dynamische 

transporttarieven (zoals eerder gepilot in Smartgrid Westland) zouden meer locatieprikkels 

kunnen afgeven, waardoor partijen zich eerder in gebieden vestigen waar nog aansluit- en 

transportcapaciteit beschikbaar is, zodat bestaande infrastructuur beter benut wordt en er 

minder (uitbreidings-) investeringen door netbeheerders hoeven te worden gedaan. 

23. Verwacht u dat er minder congestiemanagementmaatregelen worden ingezet als gevolg 

van alternatieve transportrechten? 

Als de alternatieve transportrechten als eerste worden afgeroepen bij (dreiging op) 

congestie, dan ja. Het is (ons) echter nog niet duidelijk wat de volgorde is waarin 

congestiemanagementmaatregelen worden afgeroepen. Als de marktgebaseerde 

mechanismen eerst worden ingeroepen en pas als deze onvoldoende uitkomst bieden de 

alternatieve transportrechten, dan zal er niet minder marktgebaseerde congestie-

managementmaatregelen worden ingeroepen. De EU Richtlijn geeft echter duidelijk aan dat 

eerst met marktgebaseerde methoden congestiemanagement moet worden verricht. Pas als 

dat niet volstaat komen de andere methoden aan bod.  

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? 

Zowel wenselijk, noodzakelijk als haalbaar. Een dynamisch transporttarief dat in hoogte 

varieert afhankelijk van de momentane drukte in dat deel van het net biedt de meeste 

prikkels voor optimaal economische inzet van vraag en aanbod en biedt de meeste 

locatieprikkels voor vestiging zodat beschikbare capaciteit optimaal benut wordt. Dit zal niet 

alleen positief uitpakken voor (dreigende) congestiegebieden maar ook voor gebieden die 

daar nog even vandaan zijn. Overigens is het waarschijnlijk ook mogelijk dit niet via de 

transporttarieven zelf te regelen, maar hiervoor een flat fee aan te houden en de dynamische 



 

component via een markup bovenop de energieprijs te zetten als een vorm van BTW. Per 

saldo zal het economisch effect hetzelfde zijn, maar is wellicht de uitvoering eenvoudiger. 

25. Wat vindt u van de hierboven geschetste mogelijkheden om de netveiligheid te 

waarborgen bij het afsluiten van alternatieve transportrechten?  

De technische begrenzing licht betuttelend en onnodig kosten verhogend. Door goed te 

meten en duidelijke boetes op te leggen bij het niet nakomen van afspraken zou het 

merendeel van de mogelijke problemen moeten zijn te voorkomen. Zorg er daarnaast voor 

dat er voldoende buffer in het systeem is om non-compliance op te vangen of dat er partijen 

standby staan die eventuele lokale onbalans kunnen opvangen, analoog aan de huidige 

balanceringsystematiek. 

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

Zie punt 25. 

27. Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van UIOLI? Kunt u uw antwoord 

toelichten? 

Ja 

28. Vindt u dat UIOLI een zinvolle bijdrage kan leveren aan een betere benutting van de 

bestaande netcapaciteit? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Zie punt 1. 




