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Autoriteit Consument en Markt Directie Energie Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG consultatie@acm.nl   4 november 2022   Onderwerp: Reactie op ACM consultatie “Alternatieve transportrechten en use it or lose it” (met referentie Zaaknr. ACM/22/178980 / Documentnr. ACM/UIT/584485)   Geachte heer, mevrouw,  Als grootschalige afnemer van elektriciteit maakt Nobian graag gebruik van de gelegenheid om te reageren op 
het consultatiedocument “Alternatieve transportrechten en use it or lose it”. Voor de antwoorden van Nobian op de specifieke consultatievragen verwijs ik naar de volgende pagina’s.  Wij willen graag benadrukken dat ook Nobian een voorstander is van het verruimen van mogelijkheden om het elektriciteitsnetwerk beter en efficiënter te benutten. Optimaal gebruik van het netwerk heeft immers voordelen voor alle betrokkenen. Met een veranderend energiesysteem zien wij mogelijkheden voor andere oplossingen zoals alternatieve transportrechten en use it or lose it (UIOLI). Daarbij achten wij het van groot belang dat de oplossingen flexibel zijn en mee kunnen bewegen met de energietransitie, maar ook voorspelbaar genoeg qua transportzekerheid (noodzakelijk om essentiële basischemicaliën te kunnen blijven produceren) en qua betaalbaarheid van de transporttarieven.  Vanzelfsprekend zijn wij desgewenst beschikbaar voor het verschaffen van een nadere (mondelinge) toelichting indien daar behoefte toe bestaat.  Met vriendelijke groet,    
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Reactie op de consultatievragen uit het consultatiedocument  1. Denkt u dat alternatieve transportrechten  en UIOLI kunnen bijdragen aan een efficiëntere benutting van het elektriciteitsnet? Kunt u uw antwoord toelichten?   Jazeker kan dit leiden tot betere benutting van het elektriciteitsnet. Als voorbeeld: een transportovereenkomst waarbij een afnemer voor x% van de tijd recht heeft op de gecontracteerde 
capaciteit, tegen een korting van y%. Zo’n “flexibel tijdsgebonden capaciteitsbeperkend transportrecht” geeft de netbeheerder optionaliteit om de afnemer x% van de tijd het recht op capaciteit te ontzeggen. Dit kan toegepast worden in de uren met hoogste piekbelasting op de locaties waar een probleem is.   Door een dergelijke overeenkomst zal er veel minder snel sprake zijn van (contractuele) congestie, waardoor investeringen niet/later nodig zijn. Daarmee is het een kostenbesparende oplossing voor het hele land en dus waardevol voor elke afnemer die een dergelijke flexibiliteit kan bieden.   Wat wel belangrijk is bij dergelijke “beperkte” transportrechten is dat een afnemer zijn capaciteit gestapeld kan contracteren. Een deel van capaciteit met vaste transportrechten (tegen maximum tarief) 
en een ander gedeelte met “beperkte” transportrechten (tegen gereduceerd tarief).   2. Vindt u deze beschrijving van vaste transportrechten toereikend? Zo nee, kunt u uw reactie toelichten?  Geen specifieke opmerkingen.   3. Mist u vormen van alternatieve transportrechten? Zo ja, welke?   Het type alternatief transportrecht zoals toegelicht bij vraag 1 lijkt misschien een beetje op tijdsgebonden vaste transportrechten, omdat er een tijdsgebonden component in zit. Maar die tijd is niet vooraf gedefinieerd. Onze suggestie van een “flexibel tijdsgebonden capaciteitsbeperkend transportrecht” met waardevolle optionaliteit voor de netbeheerder(s) ondervangt het probleem van de tijdsgebonden vaste transportrechten dat in randnummer 22 al genoemd wordt.   Welke alternatieve transportrechten er ook komen, wij zijn van mening dat een afnemer (en/of producent) altijd de verschillende beschikbare alternatieven moet kunnen combineren / stapelen.   4. Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van flexibele transportrechten? Kunt u uw antwoord toelichten?  Op hoog niveau is het concept duidelijk, maar veel hangt af van de invulling en uitwerking van flexibele transportrechten. Wij zijn bang dat uitvoering van flexibele transportrechten zeer complex zal zijn en niet bijdraagt aan afnamezekerheid die van groot belang is voor een grootverbruiker zoals Nobian.  5. Wat vindt u van de twee beschreven opties om de beschikbare transportcapaciteit voor flexibele transportrechten te bepalen? Ziet u nog andere opties?  Geen specifieke opmerkingen. Zoals uit ons antwoord op vraag 6 blijkt zijn wij geen voorstander van flexibele transportrechten. 



 

  6. Zouden flexibele transportrechten aantrekkelijk voor u zijn? Zo ja, waarom en in welke gevallen? Zo nee, waarom niet?    Nee, flexibele transportrechten zijn dusdanig afhankelijk van externe ontwikkelingen (onvoorspelbare vraag van andere partijen / netuitbreiding) die bepalen hoeveel capaciteit er daadwerkelijk gebruikt kan worden, dat een meerjarige investering / business case onmogelijk te maken is.  Daarnaast hangt veel af van de invulling en uitwerking van flexibele transportrechten. Wie bepaalt de uitgangspunten voor alternatieve transportrechten, bijvoorbeeld welke uren er tijdsgebonden vaste transportrechten beschikbaar zijn?   Wij zijn van mening dat de ACM een alternatief transportrecht mogelijk moet maken dat voor iedereen gelijk toegankelijk is tegen dezelfde transparante, duidelijke (prijs)voorwaarden, zonder dat de netbeheerder daar iets over kan zeggen. Uiteraard moet dit alternatieve transportrecht wel waarde creëren voor het netwerk (en de netbeheerders).   7. Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van tijdsgebonden vaste transportrechten? Kunt u uw antwoord toelichten?  Geen specifieke opmerkingen.   8. Zouden tijdsgebonden vaste transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn en zo ja, onder welke voorwaarden?   Nee, tijdsgebonden transportrechten zijn ook afhankelijk van externe ontwikkelingen (gedrag van andere producenten / afnemers en beschikbare netcapaciteit) die bepalen waar en wanneer capaciteit beschikbaar is. Dat maakt dat een gelijk speelveld en het non-discriminatie beginsel onder druk staan, zeker voor bestaande afnemers die zich niet zomaar elders kunnen vestigen. Twee gelijke afnemers op een verschillende plaatsen in het netwerk kunnen zodoende niet dezelfde tijdgebonden vaste transportrechten afspreken, terwijl ze dezelfde intrinsieke waarde voor het netwerk hebben.   9. Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van gecombineerde transportrechten? Kunt u uw antwoord toelichten?    Wij zijn het volledig eens met randnummers 24 en 25. Los van het feit wat dan een goed alternatief transportrecht is, zou het combineren van transportrechten er wel voor zorgen dat een netbeheerder in principe geen rekening hoeft te houden bij het berekenen van de netbelasting.  Randnummer 26 begrijpen wij niet en het klopt volgens ons ook niet. Er staat “Voor nieuwe partijen geldt dat hun netbelasting beperkter is ten opzichte van vaste transportrechten.” Waarom is dat? Netbelasting is toch alleen lager voor partijen met alternatieve transportrechten in vergelijking met partijen die volledig vaste transportrechten hebben?    10. Zouden gecombineerde transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn? Zo ja, waarom en welke combinatie? Zo nee, waarom niet? 



 

 Ja. Welke alternatieve transportrechten er ook komen, wij denken dat afnemers (en/of producenten) altijd de verschillende beschikbare alternatieven moeten kunnen combineren / stapelen.   11. Kunt u zich vinden in de interpretatie van de ACM van het non-discriminatie beginsel? Kunt u uw antwoord toelichten?  Geen specifieke opmerkingen.   12. Voor welke partijen kunnen alternatieve transportrechten volgens u interessant zijn en waarom?    Vanuit het kostenveroorzakingsprincipe zijn er veel netinvesteringen nodig om (nieuwe) invoeding mogelijk te maken. Transporttarieven voor producenten zouden daarom logisch zijn vanuit het kostenveroorzakingsprincipe. Ook voor producenten kan het interessant zijn om alternatieve transportrechten af te kunnen sluiten, omdat niet elke producent op elk moment maximaal gebruik zal (willen) maken van het netwerk.   M.a.w.: Nobian is van mening dat goed gedefinieerde alternatieve transportrechten interessant zouden moeten zijn voor elke aangeslotene én ook voor de netbeheerder bij het uitvoeren van zijn taak om netveiligheid te garanderen. Ook aangeslotenen die zelf geen alternatieve transportrechten kunnen vastleggen zouden meeprofiteren van alternatieve transportrechten indien het de noodzakelijke investeringen van netbeheerders dempt.   13. Deelt u de opvatting dat alternatieve transportrechten interessant kunnen zijn binnen en buiten gebieden met (dreigende) congestie? Waarom wel/niet?    Ja, Nobian wil er graag op wijzen dat alternatieve transportrechten en congestie(management) verschillende zaken zijn. Congestie(management) is volgens de definitie altijd tijdelijk. De enige koppeling die er is, is dat alternatieve transportrechten (dreigende) congestie – of beter: noodzakelijke netinvesteringen – kan voorkomen of uitstellen.   Voor congestiegebieden / congestiemanagement is er met het capaciteitsbeperkingscontract (CBC) al een mooi product dat als een soort alternatief transportrecht dient. Echter, aangezien congestie en een congestiegebied per definitie van tijdelijke aard zijn, zal een CBC ook tijdelijk van aard zijn (tot de congestie) verholpen is. Een goed werkend “alternatief transportrecht” zou in onze optiek permanente waarde voor het netwerk moeten hebben en daarmee voor alle aangeslotenen die de tarieven betalen.   Een CBC kan overigens prima naast of aanvullend op een alternatief transportrecht bestaan.   14. Deelt u bovenstaande uitgangspunten over afnemersbescherming? Waarom wel/niet?  Geen specifieke opmerkingen.   15. Zijn er andere gronden denkbaar dan netveiligheid op basis waarvan de netbeheerder een verzoek om een alternatief transportrecht kan weigeren?   



 

  Netbeheerder(s) dienen te handelen in lijn met de verplichtingen vanuit wet- en regelgeving. De enige geldige gronden om een verzoek om een transportrecht te weigeren zouden dus daaruit mogen voortvloeien.   Qua vraagstelling zijn wij van mening dat het woord “tijdelijk” mist. Een netbeheerder zou een alternatief (en/of vast) transportrecht alleen tijdelijk mogen weigeren tot het moment dat het net verzwaard is.   16. Deelt u de uitgangspunten van de ACM over transportzekerheid van alternatieve transportrechten? Waarom wel/ niet?  Nobian is een chemisch industrieel bedrijf waar energie een belangrijke rol speelt. Het is voor Nobian van cruciaal belang dat alternatieve transportrechten eenduidig en helder gedefinieerd zijn zodat ze eenvoudig te begrijpen zijn. Dit maakt het mogelijk om de afweging te maken of het voor onze processen voldoende transportzekerheid biedt.  Met het doel van de ACM in het achterhoofd (om het elektriciteitsnetwerk beter en efficiënter te benutten), denken wij dat een te complexe formulering van alternatieve transportrechten er toe zal leiden dat wij – en andere industriële verbruikers met potentiële flexibiliteit – kiezen voor vaste transportzekerheid in plaats van alternatieve transportrechten, omdat onzekerheid en complexiteit risico verhogende factoren zijn.    17. Deelt u de uitgangspunten van de ACM over de tarifering van alternatieve transportrechten? Waarom wel/niet?      Aansluitend op de gedachtenlijn in randnummer 56 zou je ook kunnen claimen dat afnemers die al jaren ongewijzigd capaciteit gebruiken, gebruik maken van de infrastructuur die er was op het moment dat zij die infrastructuur dusdanig gingen gebruiken.   Dan kom je qua tarifering weer bij een producententarief uit en/of een tarief voor nieuwe afnemers. Bestaande afnemers / grootverbruikers profiteren in geen enkel opzicht van netuitbreidingen die gedaan worden voor het aansluiten van nieuwe producenten/afnemers.   Zoals eerder aangegeven delen wij de gemaakte koppeling tussen alternatieve transportrechten en (dreigende) congestiegebieden, zoals gemaakt in randnummers 58-60, niet. Zeker niet met het oog op tarifering. Zodra er congestie is, moet er netverzwaring plaatsvinden en kan er congestiemanagement worden toegepast binnen de toepasselijke regels. Het CBC is daarbij een middel om partijen te compenseren voor een gereduceerde transportzekerheid en beperkter netgebruik.   De genoemde zorgen in randnummer 62 zijn begrijpelijk, maar ook een logisch gevolg van het complexe product. In de laatste zinnen wordt de suggestie gedaan om tarieven bij flexibele transportrechten mee te laten bewegen met de beschikbare capaciteit. Misschien wel begrijpelijk, maar net zo goed ingewikkeld en voor afnemers bijna onmogelijk om op basis daarvan een langjarige business case op te bouwen of goede budget-inschattingen te maken. Voor (groot)verbruikers is het van belang om voor een belangrijk, monopolistisch product als nettoegang/ - capaciteit (een grote mate van) zekerheid te hebben over het kostenniveau.  



 

 18. Hoe kan volgens u het risico op opportunistisch gebruik van flexibele transportrechten of combinatievormen met aanvullende flexibele transportrechten worden voorkomen?    Een vorm van alternatieve transportrechten die “gaming” / opportunistisch gebruik in de hand werkt zou te allen tijden voorkomen moeten worden. In dat geval is er namelijk geen sprake van een transportrecht waar het hele systeem / netwerk en al haar gebruikers van profiteren.   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?    Een gedachte die bij ons nog opkwam naar aanleiding van de toelichtingen in randnummers 63 en 65 is het volgende. Er wordt gesproken over de tariefdragers kWmax per week  / kWmax per maand. In het licht van flexibiliteit is de kWmax een belangrijke tariefdrager om rekening mee te houden. Hoe strikter te definitie en hoe breder de termijn waarop de kWmax bepaald wordt (jaar versus kwartaal; kwartaal versus maand; maand versus week; etc.), hoe meer het flexibiliteit zal beperken. Immers, als de kWmax in een tijdsperiode bereikt is, dan is er daarna geen stimulans meer om piekvraag te voorkomen.   Wij zijn dan ook voorstander van een gewogen kWmax benadering, waarbij een aangeslotene niet wordt 
“afgerekend” op één incidentele piek.   20. Is het bestaande 600 uurstarief nog nodig indien alternatieve transportrechten worden geïntroduceerd?   Ja, het 600 uurstarief wordt overbodig als er goede, alternatieve transportrechten zijn.   21. Is de invoering van een producententarief volgens u wenselijk met het oog op de eventuele invoering van alternatieve transportrechten? Waarom wel/niet?     Zie eerdere opmerking: Vanuit het kostenveroorzakingsprincipe zijn er veel netinvesteringen nodig om (nieuwe) invoeding mogelijk te maken. Transporttarieven voor producenten zouden daarom een logische aanvulling zijn vanuit het kostenveroorzakingsprincipe. Ook voor producenten kan het interessant zijn om alternatieve transportrechten af te kunnen sluiten, omdat niet elke producent op elk moment maximaal gebruik zal (willen) maken van het netwerk.   De opmerking “Het eventueel invoeren van een producententarief staat verder los van alternatieve 
transportrechten.” in randnummer 66 delen wij niet. Alternatieve transportrechten worden voorgesteld om het netwerk efficiënt te benutten. Met diezelfde argumentatie kan de vraag gesteld worden of een producententarief bijdraagt of bij kan dragen aan een efficiëntere benutting van het net. Als dat zo is, dan staan deze zaken niet los van elkaar, omdat het twee oplossingen voor dezelfde uitdaging zijn.   22. Hoe kijkt u naar de wisselwerking tussen alternatieve transportrechten, congestiemanagement en de beslissing van een netbeheerder over zijn netplanning en verzwaring?   



 

 Zie eerder commentaar bij vraag 13: Wat ons betreft hebben alternatieve transportrechten niets te maken met congestie(management), omdat congestie volgens de definitie altijd tijdelijk is. De enige koppeling die wij zien is dat alternatieve transportrechten (dreigende) congestie - of beter: noodzakelijke netinvesteringen – kunnen voorkomen / uitstellen.   Voor congestiegebieden / congestiemanagement is er met het capaciteitsbeperkingscontract (CBC) al een mooi product dat als een soort alternatief transportrecht dient. Echter, aangezien congestie en een congestiegebied per definitie van tijdelijke aard zijn, zal een CBC ook tijdelijk van aard zijn (tot de 
congestie) verholpen is. Een goed werkend “alternatief transportrecht” zou in onze optiek permanente waarde voor het netwerk moeten hebben en daarmee voor alle aangeslotenen die de tarieven betalen.   Een CBC kan overigens prima naast of aanvullend op een alternatief transportrecht bestaan.   23. Verwacht u dat er minder congestiemanagementmaatregelen worden ingezet als gevolg van alternatieve transportrechten?  Ja. Goed gedefinieerde alternatieve transportrechten zouden er toe moeten leiden dat er gebieden zijn waar geen congestie ontstaat waar dat zonder deze alternatieve transportrechten wel het geval zou zijn. Partijen in congestiegebieden kunnen ook minder congestiemanagementmaatregelen aanbieden wanneer zij al alternatieve transportrechten hebben.  Overigens hoeft dit niet problematisch te zijn. Een “flexibel tijdsgebonden capaciteitsbeperkend 
transportrecht” zoals omschreven bij vraag 1 helpt ook – of juist – in een (dreigend) congestiegebied.   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?    Dit lijkt ons niet wenselijk, niet noodzakelijk en ook behoorlijk complex, omdat (dreigende) congestiegebieden in de tijd veranderen en de piekmomenten – mede door alternatieve transportrechten 
– ook veranderen in de tijd.   Een bestaande aangeslotene zou niet geconfronteerd moeten kunnen worden met een verhoogd transporttarief doordat er door externe ontwikkelingen ineens sprake is van piekbelasting in een (dreigend) congestiegebied.   25. Wat vindt u van de hierboven geschetste mogelijkheden om de netveiligheid te waarborgen bij het afsluiten van alternatieve transportrechten?  Geen specifieke opmerkingen.   26. Ziet u nog andere mogelijkheden om dat te doen?  Kunt u uw antwoord toelichten?   Een combinatie van financiële consequenties en technische beperkingen kan ook. Bijvoorbeeld door 
eerst één / twee boetes te geven en dan technische voorzieningen te gebruiken (“3 strikes out”).  



 

 27. Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van UIOLI? Kunt u uw antwoord toelichten?  De enige vraag die bij Nobian bestaat is of de ACM van mening is dat een aangeslotene weer recht heeft op eerdere gecontracteerde transportrechten (die het kwijt is geraakt onder UIOLI) wanneer de netcapaciteit dusdanig is uitgebreid dat er weer voldoende capaciteit is.   28. Vindt u dat UIOLI een zinvolle bijdrage kan leveren aan een betere benutting van de bestaande netcapaciteit? Kunt u uw antwoord toelichten?  UIOLI kan wellicht bijdragen aan een betere benutting van bestaande netcapaciteit, maar wij betwijfelen of er een simpele / eenduidige formulering bedacht kan worden die een significante bijdrage levert zonder dat het de transportzekerheid te veel inperkt.   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?     UIOLI lijkt alleen zinvol bij (dreigende) congestie, omdat een aangeslotene in een niet-congestiegebied zijn transportrechten direct weer zou kunnen contracteren – als ware het een nieuwe aangeslotene – wanneer het zijn transportrechten verliest conform UIOLI bepalingen.   Wij vragen ons af oe het zit met de rechts(on)gelijkheid als UIOLI alleen wordt toegepast bij (dreigende) congestie? Als UIOLI alleen wordt toegepast bij (dreigende) congestie, dan kunnen twee gelijke bedrijven in exact dezelfde omstandigheid anders behandeld worden: het bedrijf in een (dreigend) congestiegebied raakt dan transportrechten kwijt onder UIOLI, terwijl het andere bedrijf in een niet-congestiegebied zijn ongebruikte transportrechten houdt. Dat is oneerlijk en onwenselijk.   De enige mogelijkheid die wij zien om UIOLI (alleen?) in te zetten bij (dreigende) congestie is wanneer aangeslotenen waarvan de transportrechten worden afgenomen onder UIOLI regels – het recht op – hun transportrechten weer terugkrijgen indien de congestie is opgelost. Dat zou de rechtsongelijkheid met partijen buiten congestiegebieden weer herstellen en efficiënter netgebruik tijdens congestie mogelijk maken   30. Wat vindt u van de hierboven geschetste randvoorwaarden voor de toepassing van UIOLI? Mist u aandachtspunten?    De belangrijkste overwegingen zijn zeker genoemd, maar voor rechtszekerheid is het van belang hoe de randvoorwaarden worden gedetailleerd: 
▪ Hoe lang is de termijn waarin geen gebruik wordt gemaakt van transportrechten?  
▪ Wat is een aanzienlijk deel / aanzienlijke afwijking? 
▪ Hoe motiveert een aangeslotene aan dat hij binnen een redelijke termijn wel gebruik gaat maken van de gecontracteerde transportrechten? Bij wie ligt de bewijslast? 
▪ Wie bepaalt dat? 
▪ Wat is een redelijke termijn?  




