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OPENBAAR DOCUMENT 
 
Aan:  Autoriteit Consument & Markt 
 
Van:  , , 
 
Betr.: Reactie van Microsoft inzake:  Consultatie alternatieve transportrechten en ‘Use-It-Or-Lose-It’ 

(ACM/22/178980)  
 
INLEIDING: 
 
Microsoft stelt het op prijs dat zij door de Autoriteit Consument & Markt (de “ACM”) in de gelegenheid wordt 
gesteld om mee te denken in de consultatie Alternatieve transportrechten en ‘Use-It-Or-Lose-It’ 
(gepubliceerd op 6 oktober 2022, hierna: de “consultatie”). Wij zijn verheugd over deze gelegenheid en de 
overige inspanningen van de ACM om de dialoog aan te gaan met belanghebbenden zoals TenneT (de "TSO"), 
de Informatie- & Communicatietechnologie- (“ICT-” of “datacenter-”) sector en andere relevante 
belanghebbenden in het kader van het behalen van doelstellingen op het gebied van decarbonisatie, 
leveringszekerheid en het faciliteren van economische groei.  
 
De consultatie biedt een mogelijkheid om richting te geven aan, en na te denken over, de toekomst van het 
Nederlandse energiesysteem. De wijze waarop transportcapaciteit wordt verdeeld kan invloed hebben op 
miljarden euro’s aan investeringen in kritieke sectoren en de manier waarop invulling wordt gegeven aan 
belangrijke beleidsdoelen op het gebied van klimaatverandering, innovatie, economische groei en betaalbare 
huisvesting. De consultatie is dan ook van groot belang en komt op het juiste moment, in het bijzonder 
aangezien een groot aantal ondernemingen, waaronder Microsoft, afhankelijk is van het transportnet om te 
kunnen groeien en toegang te hebben tot schone energie. 
 
DE DATACENTERACTIVITEITEN VAN MICROSOFT EN HAAR POSITIE IN DE ENERGIESECTOR 

 

Cloud computing is de motor die de CO2-vrije digitale economie de komende decennia zal aanjagen. De cloud 
van Microsoft bedient meer dan 1 miljard klanten en 20 miljoen ondernemingen over de hele wereld. 
Microsoft biedt haar klanten in Nederland, waaronder Heineken, Nyenrode Business Universiteit, Rabobank, 
DUO+, Nederlandse Spoorwegen en nog vele andere, een veilig platform om te bouwen aan innovatie en de 
transformatie van de diensten die zij leveren aan burgers, patiënten, studenten en klanten.1 
 

De klanten van Microsoft willen toegang hebben tot betrouwbare cloud computingmiddelen met een lage 
latentie, die nodig zijn voor grootschalige duurzame groei. Hyperscale data centers bieden de klant een 
alternatief voor de traditionele datacenters op locatie. Onderzoek toont aan dat de clouddiensten van 
Microsoft tot 93 procent energiezuiniger zijn dan traditionele datacenters. 2  Daarnaast heeft Microsoft 
doelstellingen op het gebied van schone energie en duurzaamheid aangekondigd die toonaangevend zijn in 
de sector (zoals inkoop van 100% hernieuwbare energie, CO2-neutrale bedrijfsvoering en een interne  CO2 
heffing), waaronder haar inspanningen om vóór 2030 CO2 negatief te zijn.3  

 
1 Zie: ’Critical to our modern society’: How datacenters power everyday necessities - Microsoft News Centre Europe 
2  Zie: Environmental Benefits of Cloud Computing | WSP (https://www.wsp.com/en-gl/insights/microsoft-cloud-

computing-environmental-benefit-study) 
3  Microsoft was een van de eersten die het 'Climate Neutral Data Centre Pact' ondertekenden 

(climateneutraldatacentre.net), een zelfregulerend initiatief in de ICT-sector dat is geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat 
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Sinds 2017 heeft Microsoft in Nederland 455 MW aan offshore-wind en 180 MW aan onshore-wind capaciteit 
ingekocht via zogenaamde Power-purchase-agreements, waarmee de energievraag wordt gecompenseerd 
door de realisatie van nieuwe duurzame energieprojecten. Microsoft's datacenters in Noord-Holland zijn 
ontworpen met een Power Usage Effectiveness (PUE) van 1,16 en hadden in februari 2022 een 12-maands 
gewogen gemiddelde PUE van 1,16. Microsoft zet zich in voor een circulaire economie en heeft een 
hergebruik gerealiseerd  van 83 procent van haar  end-of-life activa en onderdelen in haar datacenters in 
Noord-Holland.4   
 
De vele miljarden euro’s die Microsoft investeert in duurzame energie, grond, gebouwen, energie-
infrastructuur en glasvezelnetwerken vereisen een veilig en betrouwbaar transportnet. Wij menen dat  
ondernemingen als Microsoft een billijke bijdrage dienen te leveren aan het versterken van het net en het 
creëren van extra transportcapaciteit. De door Microsoft gecontracteerde transportcapaciteit is van 
essentieel belang voor onze groei, de betrouwbaarheid van onze dienstverlening en de toekomstige innovatie 
van ieder datacenter. Een duidelijk beleid ten aanzien van de allocatie van, en het recht op,   
transportcapaciteit is derhalve van cruciaal belang voor onze onderneming.  
 
Net als andere industrieën (zoals maakindustrie, brouwerijen en farmaceutica) bouwt de datacentersector 
faciliteiten om te voldoen aan de korte termijn vraag en tegelijkertijd, op de lange termijn, groei mogelijk te 
maken. Bij aanvang van de exploitatie van een datacenter zal de stroomvraag heel anders zijn dan na verloop 
van een periode van 1000 dagen. De stroomvraag van datacenters wordt bepaald door de inzet van servers 
en het gebruik door de klanten. Als een datacenter eenmaal online is, zal de stroomvraag over een periode 
van een aantal jaar geleidelijk toenemen, totdat de volledige capaciteit is bereikt. Deze groei hangt nauw 
samen met de economische activiteit. Dat wil zeggen dat naarmate de economie groeit en digitaliseert, onze 
belasting zal toenemen. Op pagina 5 gaan wij hier nader op in. Beleid dat de door ons gecontracteerde 
transportcapaciteit - die de basis vormde voor grote investeringsbeslissingen in Nederland – uitholt, is een 
ernstige zorg voor Microsoft.  
 
OPZET VAN DEZE REACTIE: 
 
Hieronder volgt een kort overzicht van de hiernavolgende hoofdstukken: 
 

1. Zienswijze Microsoft ten aanzien van oplossingen voor netcapaciteit – Microsoft steunt  investering 
in netinfrastructuur ten gunste van veerkracht, economische en ecologische efficiëntie. 

2. Reactie op vragen 1 t/m 26 –Microsoft geeft de voorkeur aan marktgerichte oplossingen die nieuwe 
investeringen mogelijk maken - in plaats van retroactieve wijziging van regelgeving - om 
schaalvoordelen in het energiesysteem te benutten. 

3. Reactie op vraag 27 – Om te voorkomen dat de klanten van datacenters onnodig worden beperkt in 
hun bedrijfsvoering, dient 'Use-It-Or-Lose-It' (hierna "UIOLI") uitsluitend te worden toegepast in 
situaties waarbij ‘hoarding’ van gecontracteerde transportcapaciteit kan worden aangetoond. 

4. Reactie op vraag 28 – Een tijdelijke intrekking van onbenutte capaciteit kan zinvol zijn, 
complementair aan de belastingsprofielen van nieuwe datacenters, indien het volume dat wordt 
ingetrokken en de duur van de intrekking worden bepaald door de vraag van de klant. 

 

de cloud- en datacentersector in Europa het Europese doel ondersteunt om vóór 2050 klimaatneutraal te zijn en zich inzet 

voor transparantie, terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt aan het behalen van de ambitieuze duurzaamheidsdoelen, zie 

Sustainability: A year of progress and a decade of action, at https://blogs.microsoft.com/on-the-

issues/2021/01/28/sustainability-year-progress-decade-action/ 
4  Zie: Microsoft’s datacenters in the Netherlands (https://local.microsoft.com/wp-content/uploads/2022/09/Microsoft-

datacenters-in-Netherlands.pdf) 
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5. Reactie op vraag 29 – In geval van ‘hoarding’ dient UIOLI te gelden voor zowel bestaande als nieuwe 
grote stroomafnemers, los van de vraag of sprake is van (dreigende) congestie. 

6. Reactie op vraag 30 – Gegeven de behoefte aan flexibele prognoses, zouden wij graag aanvullende 
richtsnoeren van de ACM ontvangen ten aanzien van de indicatoren voor  hoarding. 

7. Conclusie – Wij stellen de innovatieve aanpak van de ACM om te zorgen voor veerkrachtige en 
betrouwbare transportcapaciteit zeer op prijs en zouden de dialoog graag voortzetten naarmate het 
beleid zich verder ontwikkelt.  

 
1. Microsoft steunt investering in netinfrastructuur ten behoeve van veerkracht, economie en 

duurzaamheid 
 

Microsoft onderschrijft het oordeel van de ACM dat sprake is van aanzienlijke schaarste van 

transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. De complexe uitdagingen waarmee het elektriciteitssysteem in 

Nederland te maken heeft, maken het noodzakelijk om oplossingen te vinden op de korte, middellange en 

lange termijn teneinde te voldoen aan de doelstellingen van de Nederlandse overheid en de afnemers op het 

gebied van betrouwbaarheid, systeemveiligheid, duurzaamheid en economie. 

 
Microsoft ondersteunt beleid dat investeringen in, en ontwikkeling van, nieuwe elektriciteitsinfrastructuur 
versnelt en zodoende de beschikbaarheid van transportcapaciteit vergroot en het efficiënt gebruik daarvan  
bevordert. Dit zal echter alleen haalbaar zijn bij bevorderlijke en betrouwbare beleidskaders. Ondersteunend 
beleid voor de energiemarkt is nodig om de behoeften van klanten, producenten, netbeheerders en 
technologieleveranciers op elkaar af te stemmen.  
 
Microsoft streeft ernaar een "good grid citizen" te zijn. Als energieverbruiker, inkoper van duurzame energie 
en aanbieder van technologieoplossingen beschikt Microsoft over een uniek perspectief dat relevant is voor 
de onderwerpen die in deze consultatie aan bod komen. Microsoft Cloud is actief in meer dan tien landen 
binnen de Europese Unie en in meer dan 60 metroregio's wereldwijd, waarbij zij te maken heeft met een 
groot aantal nutsvoorzieningen, energiemarkten en jurisdicties. Dankzij haar actieve deelname aan de 
energiesector in veel verschillende jurisdicties beschikt Microsoft over de kennis en het inzicht die de basis 
vormen voor de zienswijzen opgenomen in deze reactie. Deze kennis en ervaring hebben het geloof versterkt 
in de grote kansen van samenwerking tussen verschillende sectoren, waarbij het nodig is om afstemming te 
hebben over de gezamenlijke doelstellingen. 
 
Alvorens beleid te overwegen (d.w.z. UIOLI) dat de taart in steeds kleinere stukken verdeelt, pleit Microsoft  
voor het aannemen van nieuwe wet- en regelgeving die het mogelijk maakt de taart voor alle afnemers van 
transport capaciteit te vergroten. Om deze reden dringt Microsoft er bij de ACM dan ook op aan om beleid 
te ontwikkelen dat publiek-private partnerschappen in staat stelt om de investeringen in energie-
infrastructuur te vergroten, waaronder investeringen in transmissielijnen, onderstations en 'net 2.0' software 
systemen. Beleid dat het recht op gecontracteerde transportcapaciteit ondermijnt, kan ertoe leiden dat 
toekomstige investeringsbeslissingen in Nederland worden beperkt. 
 
2. Reactie op vragen 1 t/m 26 – Microsoft geeft de voorkeur aan marktgerichte oplossingen die leiden 

tot nieuwe investeringen - in plaats van retroactieve wijziging van regelgeving - om schaalvoordelen 
in het energiesysteem te benutten. 

 
Microsoft is het eens met de ACM dat gekeken dient te worden naar alternatieven voor de huidige 
allocatieprocedure van transportcapaciteit. Flexibele transportbeleid vormt een creatieve oplossing voor 
afnemers die capaciteit ‘hoarden’ of op zoek zijn naar een mogelijkheid voor aansluiting in een gebied waar 
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sprake is van congestie. Voordat uitspraak kan worden gedaan over de aantrekkelijkheid van deze oplossing 
is, dient eerst zorgvuldig te worden afgewogen of er een noodzaak bestaat voor deze oplossing. 
 
Microsoft erkent dat het aanbieden van flexibele transportrechten een maatregel kan zijn om de uitdagingen 
waarmee het elektriciteitssysteem te maken heeft te adresseren. Echter, zonder verduidelijking van de 
noodzaak van flexibel transport, kunnen grote stroomafnemers geen passende en doelmatige maatregelen 
nemen. Veel aanbieders van clouddiensten in Nederland, waaronder Microsoft, hebben beleid voor de 
aanpak van klimaatverandering. Om de transitie naar schone energie mogelijk te maken is het van belang dat 
beleid op het gebied van flexibele transportcapaciteit CO2 neutrale opties voor afnemers van transport 
capaciteit stimuleert, als alternatief voor vaste transportrechten.   
 
Microsoft geeft de voorkeur aan marktgerichte oplossingen voor de capaciteitsproblemen, in plaats van 
klantgerichte oplossingen (d.w.z. maatwerkoplossingen 'achter de meter' die van locatie tot locatie 
verschillen), teneinde schaalvoordelen in het energiesysteem te benutten. Bij gebrek aan marktgerichte 
oplossingen en schone technologieën die het elektriciteitsnet optimaliseren, zal Microsoft - in het belang van 
toekomstige groei - een flexibele transportconstructie steunen. Microsoft's voorkeur gaat echter uit naar het 
financieel bijdragen aan een lokale capaciteitsmarkt in Amsterdam, met korte-, middellange- en langetermijn 
trajecten voor gerichte investeringen in utility-scale, schone stroomoplossingen, zoals emissievrije 
energieopslag, en 'net 2.0'- systemen. 
  
De ACM en TenneT zouden eerlijke en proportionele financieringsmechanismen kunnen invoeren die de 
ontwikkeling van grote stroomafnemers in congestiegebieden en het door afnemers contracteren van meer 
transportcapaciteit dan nodig, ontmoedigen. Dit zal de congestie verminderen en efficiënte 
infrastructuurplanning mogelijk maken. Bovendien kunnen de extra middelen die deze tariefherziening 
opleveren worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de infrastructuur en de financiering van 
projecten die noodzakelijk zijn voor een efficiënte voorziening van schone energie. Een dergelijke herziening 
van de verdeling van de transportkosten kan een eerlijker en billijker, op  cleantech gericht middel zijn dat 
het Nederlandse energiesysteem voorbereidt op de doelstellingen voor 2050. Algemene UIOLI bepalingen 
en/of moratoria kunnen daarentegen de economische groei schaden en, daarmee samenhangend, het risico 
met zich meebrengen dat upgrades van het net op de langere termijn niet meer worden gefinancierd.  
 
Microsoft erkent dat de ACM een van de belangrijkste partijen is als het gaat om de verwezenlijking van het 
bovenstaande. Afstemming tussen de betrokken belanghebbenden en beleidsmakers is van essentieel belang 
voor het waarborgen van coherent beleid dat noodzakelijk is om miljarden euro's aan investeringen in schone 
energie en netinfrastructuur veilig te stellen en te mobiliseren. De rol die de ACM daarbij speelt is cruciaal: 
alleen de ACM kan, ten behoeve van investeringen in de infrastructuur, zich sterk maken voor 
ontwerpbeginselen en bijbehorende tarieven, exploitatie - en planningsinstrumenten voor zowel 
netbeheerders als afnemers.  
 
Een maatregel die ons inziens bijdraagt aan de aanpak van de in de consultatie aan de orde gestelde 
uitdagingen, is de herziening van het energiebeleid om specifieke toekenning van transportkosten aan de 
grote stroomafnemers in congestiegebieden mogelijk te maken (d.w.z. het in rekening brengen van 
verschillende transportkosten afhankelijk van de locatie). Door afnemers in congestiegebieden, zoals de 
metropoolregio Amsterdam, die beschikken over meer vaste transportrechten dan zij benutten, méér in 
rekening te brengen, kan de ACM ‘hoarding’ van capaciteit door grote stroomafnemers ontmoedigen. 
 
Microsoft prevaleert dergelijke marktgerichte oplossingen voor de capaciteitsproblemen die 
schaalvoordelen in het energiesysteem kunnen benutten en nieuwe investeringen mogelijk maken, in plaats 
van retroactieve wijzigingen van regelgeving.  
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3. Reactie op vraag 27 – Om te voorkomen dat de klanten van datacenters onnodig worden beperkt in 

hun bedrijfsvoering, dient UIOLI uitsluitend te worden toegepast in situaties waarbij ‘hoarding’ van 
gecontracteerde transportcapaciteit kan worden aangetoond. 

 
De ACM definieert UIOLI als het door de netbeheerder terugnemen van een deel van het door een afnemer 
gecontracteerde transportvermogen, mits die afnemer gedurende een bepaalde periode (namelijk 3 jaar)  
geen gebruik van die capaciteit heeft gemaakt, en het vervolgens door de netbeheerder opnieuw uitgeven 
van de betreffende capaciteit aan andere afnemers. Volgens het consultatiedocument biedt UIOLI 
uiteindelijk een prikkel voor afnemers om hun capaciteitsbehoeften kritisch te beoordelen en geen capaciteit 
te reserveren die zij niet nodig hebben, hetgeen kan bijdragen aan een maatschappelijk wenselijkere 
benutting van de bestaande netcapaciteit, los van de vraag of al dan niet sprake is van (dreigende) congestie. 
 
Microsoft meent dat het doel van UIOLI meer beperkend moet worden geformuleerd. Aangezien UIOLI een 
vergaande maatregel is die voor capaciteitshouders onzekerheid met zich meebrengt over hun beschikbare 
capaciteit, zou UIOLI slechts in zeldzame gevallen moeten worden toegepast - met andere woorden: wanneer 
er geen legitiem doel is om capaciteit te reserveren voor toekomstig gebruik, innovatie- of 
betrouwbaarheidsdoeleinden. Zoals hierna bij vraag 30 wordt besproken, zou Microsoft graag zien dat 
nadere aandacht wordt gegeven aan de indicatoren voor die situaties. Het huidige tekort aan 
transportcapaciteit op het Nederlandse net maakt zekerheid over contractuele rechten nog belangrijker.  
 
Microsoft werkt al lange tijd samen met de TSO om de gecontracteerde transportcapaciteit voor haar 
faciliteiten actief te beheren. Gedurende iedere fase van de levenscyclus van een datacenter is Microsoft's 
operationele team gericht op verbetering van de efficiëntie van het datacenter. Daaronder vallen ook 
investeringen in de infrastructuur ter verhoging van de Power Usage Effectiveness (PUE) en de Water Usage 
Effectiveness (WUE). 
 
Een van de belangrijkste problemen bij een retroactieve wijziging van transportrechten is dat de 
daadwerkelijke elektrische belasting in een datacenter op bepaalde momenten in de levenscyclus van het 
datacenter kan achterblijven bij de gecontracteerde transportcapaciteit. UIOLI-beleid mag niet discrimineren 
tussen datacenterfaciliteiten die over een langere periode groei en gebruiksschommelingen doormaken 
onder invloed van de vraag van overheids- en bedrijfsklanten, en  meer traditionele industriële faciliteiten 
die hun belasting volgens planning geheel of gedeeltelijk kunnen "aan" of "uit" zetten. UIOLI-beleid dient 
rekening te houden met de belastingsgroei van snelgroeiende marktsegmenten. 
 
Zoals aangegeven, hangt Microsoft's groei nauw samen met de economische activiteit. Naarmate de 
economie groeit en digitaliseert, neemt onze belasting toe. De stroomvraag van datacenters wordt bepaald 
door de inzet van servers en het gebruik door de klanten. Na het online komen van een datacenter neemt de 
stroomvraag over een periode van een aantal jaar geleidelijk toe. De toename van de belasting en de 
bezetting van datacenters worden gedreven door de klanten (zoals ondernemingen, overheden, 
ziekenhuizen en financiële instellingen). Als gevolg daarvan zijn datacenter-exploitanten niet altijd in staat 
om groeivolumes of -tijdslijnen goed te voorspellen. Bovendien kan innovatie in datacenteroperaties ertoe 
leiden dat de gecontracteerde capaciteit die onbenut blijft gedurende een bepaalde periode weer toeneemt. 
Om ervoor te zorgen dat de klanten van datacenters niet onnodig worden beperkt in hun bedrijfsactiviteiten, 
mag UIOLI uitsluitend worden toegepast in gevallen waarin er geen legitiem doel is om transportcapaciteit 
aan te houden, met inachtneming van een redelijke marge voor flexibele prognoses ten aanzien van de 
toename van de belasting en groei van de vraag. 
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Microsoft is van mening dat afnemers moeten kunnen vertrouwen op hun gecontracteerde capaciteit, 
aangezien vaste capaciteit een basisvereiste is voor grote kapitaalinvesteringen. Wij zien liever dat afnemers 
een eerlijke bijdrage betalen om netcapaciteit en upgrades te blijven garanderen teneinde te voldoen aan de 
behoefte van bestaande en nieuwe aansluitingen naarmate de energietransitie vordert en de elektrificatie 
toeneemt en om nieuwe schone opwekkingscapaciteit online te brengen. 
 
Als desondanks toch UIOLI-beleid wordt ingevoerd, adviseren zij ten zeerste om dat beleid te beperken tot 
gevallen waarin een legitiem zakelijk doel voor de reservering van onbenutte gecontracteerde capaciteit 
ontbreekt, en ervoor zorg te dragen dat, zodra de noodzakelijke netverbeteringen zijn voltooid, alle capaciteit 
die een nieuwe bestemming heeft gekregen zo spoedig mogelijk weer toekomt aan de partij die deze 
gecontracteerd had.  
 
4. Reactie op vraag 28 – Een tijdelijke intrekking van onbenutte capaciteit kan zinvol zijn, 

complementair aan de belastingsprofielen van nieuwe datacenters, indien het volume dat wordt 
ingetrokken en de duur van de intrekking worden bepaald door de vraag van de klant. 

 
Zoals hiervoor aangegeven, zijn wij van mening dat UIOLI uitsluitend moet worden toegepast in uitzonderlijke 
gevallen waarin duidelijk is dat de gecontracteerde capaciteit niet kan worden benut. Het is echter de vraag 
of netbeheerders zijn toegerust om dit te beoordelen en dus of de toepassing van UIOLI zal leiden tot een 
betere benutting van de bestaande netcapaciteit.  
 
Wij merken op dat volgens het consultatiedocument, in geval van UIOLI gecontracteerde maar onbenutte 
capaciteit voor de resterende looptijd van de gecontracteerde capaciteit wordt ingetrokken. Nu de ACM 
echter ook de invoering van alternatieve transportrechten overweegt, zou een tijdelijke intrekking van 
onbenutte capaciteit ook een optie kunnen zijn. In dat geval wordt de volledige transportcapaciteit na afloop 
van de periode waarvoor de onbenutte capaciteit wordt ingetrokken weer beschikbaar voor de afnemer. 
Deze oplossing zou een aanvulling kunnen vormen op de belastingsprofielen van nieuwe datacenters, die – 
gedreven door de vraag van hun klanten - een aantal jaar nodig hebben om te groeien tot hun volledige 
capaciteit.  
 
In tegenstelling tot het huidige voorstel van de ACM voor UIOLI, zal een tijdelijke intrekking van 
transportcapaciteit kunnen bijdragen aan een betere benutting van de bestaande netcapaciteit. Het is niet 
duidelijk of de ACM deze mogelijkheid heeft overwogen en, zo ja, waarom zij deze optie niet noemt in het 
consultatiedocument. Het tijdelijk intrekken van transportcapaciteit zou nauwe afstemming vereisen met de 
netbeheerders om er zeker van te zijn dat de tijdelijk ingetrokken capaciteit na afloop van een afgebakende 
en overeengekomen periode weer aan de betreffende afnemer toekomt. Als gevolg van de huidige 
vertragingen in vergunningsprocedures en technische beperkingen kan het wellicht moeilijk zijn om deze 
optie in praktijk te brengen. 
 
5. Reactie op vraag 29 – In geval van ‘hoarding’ dient UIOLI te gelden voor zowel bestaande als nieuwe 

grote stroomafnemers, los van de vraag of sprake is van (dreigende) congestie. 
 
In onze reactie op de vragen 27 en 28 hebben wij betoogd dat toepassing van UIOLI beperkt dient te zijn tot 
duidelijk afgebakende situaties. Wij erkennen dat onderbenutting van transportcapaciteit een sterk nadelig 
effect kan hebben op de werking van de energiemarkten en menen daarom dat UIOLI - in bepaalde, duidelijk 
vastgestelde situaties van langdurige (d.w.z. drie jaar) onderbenutting – van toepassing dient te zijn op zowel 
bestaande als nieuwe grote stroomafnemers, in bepaalde situaties. 
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6. Reactie op vraag 30 – Gegeven de behoefte aan flexibele prognoses, zouden wij graag aanvullende 
richtsnoeren van de ACM ontvangen ten aanzien van de indicatoren voor hoarding. 

 
Aangezien het intrekken van transportcapaciteit een ingrijpende maatregel is, stelt het  consultatiedocument 
dat het voor netgebruikers duidelijk moet zijn wanneer UIOLI kan worden ingeroepen, welke criteria gelden 
om te beoordelen of gecontracteerde transportcapaciteit kan worden ingetrokken, hoeveel capaciteit kan 
worden ingetrokken en voor hoe lang.  
 
In dit verband lijkt de periode waarbinnen een afnemer een (aanzienlijk) deel van de gecontracteerde 
transportcapaciteit onbenut laat een belangrijke rol te spelen. Volgens het consultatiedocument moet dit 
een duidelijke en voldoende lange periode betreffen en moet een afnemer in de gelegenheid worden gesteld 
om toe te lichten en/of aan te tonen dat hij binnen een redelijke termijn gebruik zal gaan maken van het 
grootste deel van zijn gecontracteerde transportvermogen. Alleen als een afnemer niet of onvoldoende kan 
motiveren of aantonen dat hij zijn gecontracteerde transportcapaciteit binnen een redelijke termijn nodig 
heeft, mag de netbeheerder het gecontracteerde vermogen via UIOLI aanpassen.  
 
Er zij op gewezen dat er in de huidige markt talloze redenen kunnen zijn waarom projecten vertraging 
oplopen, waaronder vergunningsprocedures. Bovendien bereiken niet alle grote stroomafnemers hun 
volledige elektrische capaciteit op het moment dat zij worden aangesloten op het net. Zo realiseren 
datacenters hun belastingtoename gefaseerd. Een overeenkomstige gefaseerde aanpak voor de aanleg en 
uitbreiding van de infrastructuur (onderstations, bekabeling) is gezien technische beperkingen en  
beperkingen in het vergunningstraject niet verstandig, noch economisch verantwoord. Om deze redenen is 
de toepassing van een vaste periode  waarbinnen (het grootste deel van) de gecontracteerde capaciteit moet 
worden gebruikt (een 'one size fits all'-benadering), naar onze mening niet wenselijk. Bovendien zullen 
partijen, in het kader van verantwoord bestuur, gezien de congestie op het net, in een vroeg stadium nieuwe 
of extra transportcapaciteit willen aanvragen.   
 
Zoals hiervoor aangegeven, zijn wij van mening dat UIOLI uitsluitend moet worden toegepast in zeldzame 
gevallen waarin een langdurige onderbenutting van gecontracteerde transportcapaciteit kan worden 
aangetoond. Het is wenselijk dat de ACM nader ingaat op de indicatoren voor die situaties.  
  
7. Wij stellen de innovatieve aanpak van de ACM om te zorgen voor veerkrachtige en betrouwbare 

transportcapaciteit zer op prijs en zouden de dialoog graag voortzetten naarmate het beleid zich 
verder ontwikkelt 

 
Microsoft is verheugd dat het beleid van de Nederlandse overheid veel aandacht schenkt aan de 
modernisering en verbetering van de netinfrastructuur en onderschrijft dat de beperkingen van het 
Nederlandse elektriciteitsnet vragen om herziening van het huidige beleid met betrekking tot het net. 
Microsoft juicht deze consultatie dan ook toe. Flexibele transportcapaciteit is een oplossing die kan leiden 
tot nieuwe transportcapaciteit, waardoor nieuwe klanten, vooruitlopend op geplande netuitbreidingen, 
toegang krijgen tot het net. 
 
De invoering van UIOLI-beleid baart Microsoft echter ernstige zorgen. Een beleid op grond waarvan 
retroactief gecontracteerde transportcapaciteit kan worden ingetrokken en opnieuw worden toegewezen, 
heeft de potentie om investeringsbeslissingen in Nederland te ondermijnen. De door Microsoft 
gecontracteerde transportcapaciteit is essentieel voor onze groei, de betrouwbaarheid van onze  
dienstverlening en de toekomstige innovatie van onze datacenterfaciliteiten. Een duidelijk beleid ten aanzien 
van de allocatie van, en het recht op, transportcapaciteit is dan ook van cruciaal belang voor onze 
bedrijfsvoering. 
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Een betrouwbaar en efficiënt elektriciteitsnet is essentieel om de maatschappelijke doelstellingen inzake 
decarbonisatie te realiseren. Microsoft zet zich ervoor in om al haar datacenters in 2025 te voorzien van 
100% hernieuwbare energie en om in 2030 CO2 negatief te zijn. Deze duurzaamheidsdoelstellingen dragen 
bij aan de Nederlandse ambities op het gebied van duurzame energie.  Microsoft is van mening dat  actie 
ondernomen moet worden om de transportbeperkingen in Nederland op te lossen en is ervan overtuigd dat 
beleid dat de transportcapaciteit voor alle afnemers vergroot prevaleert boven de retroactieve herverdeling 
van transportrechten. 
 
Bovenal wil Microsoft ervoor zorgen dat de netveiligheid gehandhaafd blijft, terwijl de ontwikkeling van het 
bedrijfsleven doorgaat. Microsoft verwelkomt een voortzetting van de dialoog met de ACM tijdens de 
verdere ontwikkeling van het UIOLI-beleid, om te onderzoeken om welke wijze datacenters daaraan een 
bijdrage kunnen leveren. 
 

Using our voice to advance carbon and electricity policy – Microsoft on the Issues Blog 
 
Microsoft will be carbon negative by 2030 - The Official Microsoft Blog 

Microsoft | FlexiDAO Case Study 
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