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

benutting van het elektriciteitsnet? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Ja, beide. UIOLI kan leiden tot een veel betere benutting van beschikbare capaciteit. Voor 

andere flexibele transportrechten geld dat deze praktisch uitvoerbaar moeten zijn en 

beperkingen dus tijdig gecommuniceerd moeten worden zodat marktpartijen niet worden 

belemmerd om op de verschillende markten te kunnen acteren op momenten dat er geen 

beperkingen gelden. 

 

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

reactie toelichten? 

 

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

 

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

antwoord toelichten? 

Flexibele transportrechten zoals nu beschreven zijn te beperkt. Op piekmomenten kan het 

zinvol zijn om partijen te laten afnemen dan wel te laten invoeden, afhankelijk van de 

“oorzaak” van de piek (vraag of invoeding). Vooral voor batterijen geldt dat deze als een 

“spitsstrook” gebruikt kunnen worden. Dus in plaats van een beperking op afname en/of 

invoeden zou een beperking moeten gelden voor afname danwel invoeding afhankelijk van 

de oorzaak van de piek (afname of invoeding). Batterijen opgesteld bij een zonnepark 

moeten bijvoorbeeld kunnen laden indien het zonnepark bijdraagt aan een piek belasting 

(teruglevering). Dit maakt meer capaciteit vrij voor andere aansluitingen 

 

 

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

flexibele transportrechten te bepalen? Ziet u nog andere opties? 

 

Beschikbare transport capaciteit zou apart berekend moeten worden voor invoeding als 

voor afname. Hierbij dient uitgegaan te worden van de feitelijke belasting en de beschikbare 

netcapaciteit. De belasting in de opgegeven richting mag door de extra toegekende 

transportrechten niet worden vergroot in een door de netbeheerder aangegeven richting. 

 

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

gevallen? Zo nee, waarom niet? 

Ja deze zouden interessant kunnen zijn indien we op tijd (D-1) voor nominatie op FCR, aFRR 

of day-ahead weten of er een beperking geld. En vooraf een indicatie hebben van het aantal 

momenten op jaarbasis dat een beperking verwacht wordt de komende jaren. Veder is het 

belangrijk dat de marktpartij die opteert voor flexibele transportrechten voorrang krijgt bij 
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bij het meer vastleggen (in het Engels ‘firm up’) van transportrechten indien de beperkingen 

significant toenemen in de tijd, of dat als ze toenemen, 

 

 

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

transportrechten? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

 

 

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

onder welke voorwaarden? 

Ook hier zien we graag een verruiming waarbij we de tarieven zodanig opstellen dat ze ter 

beschikking staan voor de DSO om niet alleen te voorkomen dat het probleem erger wordt, 

maar dat ze juist worden ingezet als oplossing, dus batterijen ontladen op het moment dat 

er congestie voor afname is en laden op het moment dat er congestie door overvloedige 

productie van bijvoorbeeld zon PV. Of het kunnen inschakelen van een e-boiler, zie 
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9. Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van gecombineerde transportrechten? 

Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

 

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

en welke combinatie? Zo nee, waarom niet? 

 

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

Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

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

waarom? 

 

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

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

 

 

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

 

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

verzoek om een alternatief transportrecht kan weigeren? 
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16. Deelt u de uitgangspunten van de ACM over transportzekerheid van alternatieve 

transportrechten? Waarom wel/ niet? 

 

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

transportrechten? Waarom wel/niet? 

 

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

combinatievormen met aanvullende flexibele transportrechten worden voorkomen? 

 

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? 

 

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

geïntroduceerd? 

 

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

eventuele invoering van alternatieve transportrechten? Waarom wel/niet? 

 

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

congestiemanagement en de beslissing van een netbeheerder over zijn netplanning en 

verzwaring? 

 

23. Verwacht u dat er minder congestiemanagementmaatregelen worden ingezet 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? 

 

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

waarborgen bij het afsluiten van alternatieve transportrechten? 

 

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

 

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

toelichten? 

 

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

bestaande netcapaciteit? Kunt u uw antwoord toelichten 

 

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? 



 

 

30. Wat vindt u van de hierboven geschetste randvoorwaarden voor de toepassing van UIOLI? 

Mist u aandachtspunten? 




