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Onderwerp Consultatiereactie  alternatieve transportrechten en use it or lose it 

 

    Geachte heer, mevrouw,    Op 6 oktober jl. heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) het consultatiedocument over alternatieve transportrechten en ‘use it or lose it’ (hierna: UIOLI) gepubliceerd. De in dit document uitgewerkte maatregelen/alternatieven kunnen volgens de ACM leiden tot een efficiëntere benutting van de (schaarse) transportcapaciteit op het elektriciteitsnet en kunnen helpen om congestieproblemen te verzachten. Deze maatregelen moeten volgens de ACM dan wel worden ingevoerd onder de juiste voorwaarden.  ProRail maakt graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op het consultatiedocument.  Deze consultatiereactie is geschreven vanuit het belang van de beheerder van de Nederlandse hoofdspoorweginfrastuctuur1 én, mede namens Railinfratrust B.V., vanuit het belang als houder van een ontheffing2 van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder. De ontheffing geldt voor het elektriciteitsnet van ProRail, dat onderdeel is van de landelijk hoofdspoorweginfrastructuur, en voorziet in de energiebehoefte van ProRail (o.a. voor de voeding van bedrijfsvoeringinstallaties en technische systemen ten behoeve van de monitoring van de infra-installaties en beveiliging van het spoorwegverkeer) en de energiebehoefte van spoorwegondernemingen (o.a. tractie-energie via de bovenleiding).  Voordat ProRail inhoudelijk ingaat op het consultatiedocument merkt ProRail graag het volgende op:  
• ProRail staat in beginsel positief tegenover het verkennen van maatregelen en alternatieven ten einde tot een efficiëntere benutting van de (schaarse) transportcapaciteit op het elektriciteitsnet te komen en om congestieproblemen te verzachten;   
• Het huidige verbruik op ProRail aansluitingen kenmerkt zich door kortdurende piekbelastingen; 
• Binnen de spoorwegbranche ontbreekt het aan instrumenten om het (piek)verbruik te flexibiliseren. Van de spoorwegbeheerder wordt een hoge mate van flexibiliteit en transportzekerheid verwacht;   

 1 ProRail is houder van de concessie als bedoeld in artikel 16 van de Spoorwegwet. 2 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, kenmerk: ACM/DE/2014/202129; zaaknummer: 12.0310.30. 
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• ProRail is als spoorwegbeheerder o.a. verantwoordelijk voor de veilige berijdbaarheid en beschikbaarheid van de hoofdspoorwegen in Nederland. Transportzekerheid is daarvoor één van de belangrijke voorwaarden.  Onderstaand treft u de inhoudelijke reactie van ProRail aan op het consultatiedocument.  In zijn algemeenheid merkt ProRail op dat de voorgestelde maatregelen c.q. alternatieven onvoldoende rekening houden met het wettelijk voorgeschreven instrument Elektriciteitsprognose. ProRail geeft de netbeheerders jaarlijks aan waar en welke groei in elektriciteitsverbruik wordt verwacht. Het uitgangspunt zou moeten zijn dat aangeslotenen die te goeder trouw hun prognose inleveren, ook mogen verwachten dat de voorziene groei gefaciliteerd c.q. geborgd wordt. Deze ‘garantie’ ontbreekt in uw voorstel.  Voor zover de deelvragen aanleiding zijn voor een reactie van ProRail, worden deze hieronder aangegeven.   Vraag 1: Denkt u dat alternatieve transportrechten en UIOLI kunnen bijdragen aan een efficiëntere benutting van het elektriciteitsnet? Kunt u uw antwoord toelichten? Het uitwerken van alternatieve transportrechten is nodig om te komen tot een efficiëntere benutting van het elektriciteitsnet. De kans bestaat echter dat UIOLI een tegengesteld beleidseffect krijgt. Om de groei in het verbruik van aangeslotenen te borgen, zijn ongewenste effecten niet uitgesloten. Denk aan kortstondig eenmalig hoog piekverbruik door afnemer om rechten niet kwijt te raken.   Vraag 6: Zouden flexibele transportrechten aantrekkelijk voor u zijn? Zo ja, waarom en in welke gevallen? Zo nee, waarom niet? Neen, vooralsnog is onze bedrijfsvoering onvoldoende in staat om verbruik en piekbelasting te sturen, laat staan te regelen. Ingrijpen in de treindienst om de capaciteit in het elektriciteitsnet te borgen, is voor ProRail niet mogelijk en zou ook gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van de hoofdspoorweginfrastructuur..   Vraag 8: Zouden tijdsgebonden vaste transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn en zo ja, onder welke voorwaarden? Zie reactie bij vraag 6.   Vraag 10: Zouden gecombineerde transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn? Zo ja, waarom en welke combinatie? Zo nee, waarom niet? Zie reactie bij vraag 6.  Vraag 14: Deelt u bovenstaande uitgangspunten over afnemersbescherming? Waarom wel/niet? Het is niet duidelijk in hoeverre er met groeiprognoses van afnemers wordt omgegaan bij deze overwegingen. ProRail ziet dat graag nader uitgewerkt terug in het voorstel.  Vraag 16: Deelt u de uitgangspunten van de ACM over transportzekerheid van alternatieve transportrechten? Waarom wel/ niet? ProRail mist bij de uitgangspunten van de ACM een analyse naar mogelijke ongewenste beleidseffecten bij implementatie van dit voorstel. De elektriciteitsprognose die groot afnemers dienen op te stellen, wordt niet genoemd als instrument.   Vraag 22: Hoe kijkt u naar de wisselwerking tussen alternatieve transportrechten, congestiemanagement en de beslissing van een netbeheerder over zijn netplanning en verzwaring? Het huidige instrumentarium voorziet niet in een transfer van overcapaciteit bij aansluiting 1 (ofwel afnemer heeft transportcapaciteit gedurende tijdsperiode over) naar ondercapaciteit (lees 



 

 

ProRail B.V., KvK 30124359         3/4 

afnemer wordt geconfronteerd met transportbeperking) naar een andere aansluiting ook al liggen beide aansluitingen in een geografisch gebied.   Vraag 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? De voorspelbaarheid van de aansluit- en transportkosten wordt hierdoor minder, hetgeen kan leiden tot hogere (maatschappelijke) kosten van het spoorwegbeheer.   Vraag 30: Wat vindt u van de hierboven geschetste randvoorwaarden voor de toepassing van UIOLI? Mist u aandachtspunten? Het voorstel houdt onvoldoende rekening met afnemers/aangeslotenen die een groei voorzien in hun elektriciteitsbehoefte. De spoorsector verwacht 30% meer reizigersvervoer en 50% meer goederenvervoer in 2030. Met name het UIOLI-voorstel kan een bedreiging zijn voor deze groei. ProRail mist in het voorstel dat aangeslotenen die te goeder trouw hun prognose inleveren, ook mogen verwachten dat de in die prognose voorziene groei gefaciliteerd c.q. geborgd wordt. Het verliezen van (op groei gebaseerde) geprognotiseerde transportcapaciteit.  zal een groot (maatschappelijk) effect hebben en het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen in Nederland vertragen.    ProRail stelt voor om voor het spoorwegbeheer als afnemer die van grote maatschappelijke waarde is, een uitzondering te maken, vergelijkbaar met die voor openbaar vervoer. Daarbij wijzend op de uitzondering zoals opgenomen in de huidige Netcode3 (en te zijner tijd in de nieuwe Netcode4) dat congestiemanagement niet kan worden verplicht voor afnemers die van grote maatschappelijke waarde zijn. Openbaar vervoer wordt hier expliciet bij genoemd. De uitzondering zou ook bij de nu voorgestelde nieuwe vormen van congestiemanagement moeten worden opgenomen.  Deze consultatiereactie bevat geen vertrouwelijke onderdelen. ProRail is gaarne bereid deze consultatiereactie nader mondeling toe te lichten.   Hoogachtend,  

   

AM Techniek Manager Energievoorziening 
 
   

 3 Artikel 9.9, sub c van de Netcode. 4 Zie artikel 9.43, vierde lid onder b van de Netcode 
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