
Van:  < @nio.io>  
Verzonden: vrijdag 4 november 2022 15:38 
Aan: Consultatie <Consultatie@acm.nl> 
Onderwerp: Consultatiereactie 'Alternatieve transportrechten en use it or lose it' 
 Geachte heer/dame,  Hartelijk dank voor de geboden mogelijkheid om te kunnen reageren op de consultatie 'Alternatieve transportrechten en use it or lose it'. Hieronder vindt u de reactie op de door u gestelde vragen vanuit NIO Nederland. Deze reacties zijn niet vertrouwelijk.  Antwoorden op consultatievragen:   1) Denkt u dat alternatieve transportrechten en UIOLI kunnen bijdragen aan een efficiëntere benutting van het elektriciteitsnet? Kunt u uw antwoord toelichten?  Antwoord: Ja, beide mogelijkheden kunnen bijdragen aan een efficientere benutting van het elektriciteitsnet. Beide maatregelen lijken de eventuele capaciteitsruimte op het elektriciteitsnet die niet of niet optimaal gebruikt wordt toch te benutten. Dit biedt mogelijkheden aan zowel bestaande als nieuwe klanten.  2) Vindt u deze beschrijving van vaste transportrechten toereikend? Zo nee, kunt u uw reactie toelichten?  Antwoord: Ja, deze beschrijving lijkt toereikend, mits dit een juiste uitleg is van onderliggende wet- en regelgeving. Het is in ieder geval, op deze manier, duidelijk beschreven en voor een ieder te begrijpen.  3) Mist u vormen van alternatieve transportrechten? Zo ja, welke?  Antwoord: eventuele andere vormen van alternatieve transportrechten kunnen zijn:  Locatiegebonden transportrechten; Prioriteit transportrechten (obv bepaalde volgorde van voorkeur; bijv: draagt transport bij aan energietransitie);  4) Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van flexibele transportrechten? Kunt u uw antwoord toelichten?  Antwoord: Ja, helder  5) Wat vindt u van de twee beschreven opties om de beschikbare transportcapaciteit voor flexibele transportrechten te bepalen? Ziet u nog andere opties?  Antwoord: Wellicht een verdieping van deze opties: het al dan niet garanderen van een bepaald vermogen op bepaalde dal-momenten  6) Zouden flexibele transportrechten aantrekkelijk voor u zijn? Zo ja, waarom en in welke gevallen? Zo nee, waarom niet?  Antwoord: Ja, NIO plaatst de komende jaren meerdere batterijwisselstations ten gunste van elektrisch vervoer in Nederland. Dit heeft onder andere als voordeel voor het net dat de batterijen voor de EVs geladen kunnen worden in dal-momenten, maar ook dat het wisselstation als geheel gebruikt kan worden voor zowel storage of als balancerings-asset. Alhoewel bij voorkeur we hiervoor een grote netaansluiting willen (1250 kvA) kunnen de batterijwisselstations ook al uit de voeten met 650 kVA.   7) Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van tijdsgebonden vaste transportrechten? Kunt u uw antwoord toelichten?  Antwoord: Ja 

Openbaar



 8) Zouden tijdsgebonden vaste transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn en zo ja, onder welke voorwaarden?  Antwoord: Ja, zie 6 → aangezien we meerdere batterijen voor Evs (tot 20 batterijen met max. Capaciteit van 150kWh) in het wisselstation hebben, kunnen we adhv beschikbare capaciteit (en andere indicatoren, waaronder prijs) het laden van de batterijen aansturen. Bij voorkeur doen we dit in dalmomenten of wanneer de markt daarom vraagt (aanbod-gestuurd).   9) Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van gecombineerde transportrechten? Kunt u uw antwoord toelichten?  Antwoord: Ja  10) Zouden gecombineerde transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn? Zo ja, waarom en welke combinatie? Zo nee, waarom niet?  Antwoord: Ja, zie 6 & 8   11) Kunt u zich vinden in de interpretatie van de ACM van het non-discriminatie beginsel? Kunt u uw antwoord toelichten?  Antwoord: ik kan de interpretatie van de ACM van het non-discriminatie beginsel volgen. Een 
algemene definitie van „flexibiliteit“ zou kunnen bijdragen aan het verankeren van een eenduidige interpretatie voor alle betrokkenen (zie laatste zin van art 32: hierin wordt flexibiliteit anders uitgelegd dan in voorgaande zinnen van hetzelfde artikel)  12) Voor welke partijen kunnen alternatieve transportrechten volgens u interessant zijn en waarom?  Antwoord: voor een partij als NIO, met haar batterijwisselstations waarin EV-batterijen (tot 20 batterijen met max. Capaciteit van 150kWh), zijn alternatieve transportrechten interessant. Daarnaast kunnen, zoals in onderstaande voorbeeld uit de consultatie wordt gesteld, de wisselstation(s) gebruikt worden voor feed-in bij piekmomenten en take off bij dalmomenten benut worden 

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

Antwoord: Mee eens 
 14) Deelt u bovenstaande uitgangspunten over afnemersbescherming? Waarom wel/niet?  Antwoord: Mee eens  15) Zijn er andere gronden denkbaar dan netveiligheid op basis waarvan de netbeheerder een verzoek om een alternatief transportrecht kan weigeren?  Antwoord: -  16) Deelt u de uitgangspunten van de ACM over transportzekerheid van alternatieve transportrechten? Waarom wel/niet? 



Antwoord: Mee eens 
 17) Deelt u de uitgangspunten van de ACM over de tarifering van alternatieve transportrechten? Waarom wel/niet?  Antwoord: Mee eens  18) Hoe kan volgens u het risico op opportunistisch gebruik van flexibele transportrechten of combinatievormen met aanvullende flexibele transportrechten worden voorkomen?  Antwoord: Geconstateerd opportunistisch gebruik transparant maken aan de markt dmv rapportage aan alle marktpartijen (en eventueel partijen die die doen blacklisten / penalizeren)  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?  Antwoord: Logisch en goed onderbouwd. Eventuele (additionele) jaarlijkse incentive (kick back) aan partijen die geen opportunistisch gebruik vertonen, maar wel bijdragen aan beperken netcongestie en betalen voor hun beperkte rechten  20) Is het bestaande 600 uurstarief nog nodig indien alternatieve transportrechten worden geïntroduceerd?  Antwoord: -  21) Is de invoering van een producententarief volgens u wenselijk met het oog op de eventuele invoering van alternatieve transportrechten? Waarom wel/niet?  Antwoord: Niet wenselijk met het oog op groei stimuleren van groene energieproductie. Stimuleren van opslag bij producenten wellicht een alternatief? 
 22) Hoe kijkt u naar de wisselwerking tussen alternatieve transportrechten, congestiemanagement en de beslissing van een netbeheerder over zijn netplanning en verzwaring?  Antwoord: de ACM consultatie biedt een duidelijke overweging aangaande de wisselwerking. Het aanpakken van netcongestie obv mogelijke alternatieve transportrechten en congestiemanagement kunnen daaraan bijdragen, maar congestieproblemen moeten inderdaad primair opgelost worden door netten op tijd te verzwaren.  23) Verwacht u dat er minder congestiemanagementmaatregelen worden ingezet als gevolg van alternatieve transportrechten?  Antwoord: zoals de ACM consultatie schetst zou eventueel opportunistisch gedrag veroorzaakt kunnen worden als gevolg van alternatieve transportrechten. 
 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?  Antwoord: Dit zou oplossing kunnen zijn, maar leidt mogelijk ook tot het belasten van afnemers die 

het transport voor „groene“ doeleinden gebruikt. Wellicht dat een prioritisering danwel een gedifferentieerd (verhoogd) transporttarief gemaakt kan worden zonder discriminerend te zijn (?)  25) Wat vindt u van de hierboven geschetste mogelijkheden om de netveiligheid te waarborgen bij het afsluiten van alternatieve transportrechten?  Antwoord: Alle drie de geschetste mogelijkheden lijken een goede mogelijkheid om netveiligheid te waarborgen.  26) Ziet u nog andere mogelijkheden om dat te doen? Kunt u uw antwoord toelichten?  Antwoord: jaarlijkse marktrapportage   27) Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van UIOLI? Kunt u uw antwoord toelichten?  Antwoord: Mee eens  28) Vindt u dat UIOLI een zinvolle bijdrage kan leveren aan een betere benutting van de bestaande netcapaciteit? Kunt u uw antwoord toelichten? 



Antwoord: Mee eens. Dit leidt tot optimalere benutting van beschikbare netcapaciteit.   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?  Antwoord: Ja en ook los van (dreigende) congestie. Dit bevordert de fair use van het totale beschikbare capaciteit van het netwerk als geheel. Het leidt ook tot een betere kostenverdeling over alle afnemers, immers zal door de nauwkeurigere inschatting van het daadwerkelijke transportgebruik van een afnemer leiden tot een kostenoptimalisatie.  30) Wat vindt u van de hierboven geschetste randvoorwaarden voor de toepassing van UIOLI? Mist u aandachtspunten?  Antwoord: Duidelijke en goed te implementeren randvoorwaarden. 
 
Mocht u vragen hebben nav onze reactie dan verneem ik dat graag. 
 
Vriendelijke groet,  

sr.Power Network Development Manager, Netherlands 
 
Mobile: +
Email: @nio.io 
Web: nio.com   
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