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Inleiding en doel1 Denkt u dat alternatieve transportrechten en UIOLI kunnen bijdragen aan een efficiëntere benutting van het elektriciteitsnet? Kunt u uw antwoord toelichten? Onder de juiste voorwaarden zou het eventueel een mogelijke oplossing kunnen bieden, indien eerst serieus gekeken wordt naar de juiste toepassing van congestiemanagementproducten. In de antwoorden hieronder lichten wij onze visie hierop toe. 
Vaste transportrechten2 Vindt u deze beschrijving van vaste transportrechten toereikend? Zo nee, kunt u uw reactie toelichten? geen antwoord
Alternatieve transportrechten3 Mist u vormen van alternatieve transportrechten? Zo ja, welke? In onderliggend document wordt geen onderscheid gemaakt tussen transportrechten voor teruglever- en afnamevermogen. Voor flex assets, zoals bijvoorbeeld een batterij, zijn beide essentieel, omdat de impact op de onderliggende business case groot is als het voor zowel teruglever- als afnamecapaciteit geldt. 
Flexibele transportrechten4 Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van flexibele transportrechten? Kunt u uw antwoord toelichten? In de omschrijving van flexibele transportrechten ontbreekt momenteel het perspectief en de behoeftes van de klant. Zoals het nu omschreven is, is het slechts een eenzijdige benadering die zich richt op enkel de netbelasting. Voor het succes van de uitrol van flexibele transportrechten is het echter wenselijk dat de afname- en terugleverklant ook in de beschrijving wordt genoemd. 

5 Wat vindt u van de twee beschreven opties om de beschikbare transportcapaciteit voor flexibele transportrechten te bepalen? Ziet u nog andere opties? Het is niet duidelijk wat het begrip ''piekmomenten'' inhoudt. Ter verduidelijking zou het goed zijn als hier een omschrijving van wordt gegeven in de tekst. Daarnaast is het onduidelijk hoe de flexibele transportcapaciteit verdeeld wordt onder de verschillende partijen. Voor een goede uitrol is het cruciaal om aan de voorkant transparant te zijn hoe het beschikbare flexibele vermogen verdeeld wordt onder de partijen met flexibele transportrechten - als er op een bepaald moment een x hoeveelheid vermogen beschikbaar is/komt, welke partij met een flexibel transportcontract heeft hier dan recht op? Tot slot wordt in de tekst niet beschreven hoe er om wordt gegaan met het flexibele transportrecht voor partijen die zowel  teruglever- als afnamevermogen nodig hebben, zijn beide flexibel of kan een van de twee ook vast zijn.                                                     

6 Zouden flexibele transportrechten aantrekkelijk voor u zijn? Zo ja, waarom en in welke gevallen? Zo nee, waarom niet? Volledig flexibele transportrechten worden alleen interessant geacht, mits er significant lagere 

transportkosten tegenover staan. Met significant lagere transportkosten wordt de volledige 

maximumkorting die op de transportkosten kan worden toegepast verwacht, of bijvoorbeeld een 

tariefstructuur waar je per minuut daadwerkelijke belasting van het energienet betaalt, zodat men 

alleen betaalt voor het daadwerkelijk belasten van het net. 

Daarnaast hangt de aantrekkelijkheid ook af van de gebruiksprognose die de netbeheerder aan de 

klant voorstelt, en dat hierin op voorhand enige houvast gegeven wordt. Het laatste moment van 

bekendmaking of er onder flexibele voorwaarden getransporteerd mag worden is uiterlijk twee dagen 

voor het daadwerkelijke teruglevermoment, zodat een flex asset, bijvoorbeeld nog zou kunnen 

inbieden in verschillende markten. 

Tijdsgebonden vaste transportrechten7 Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van tijdsgebonden vaste transportrechten? Kunt u uw antwoord toelichten? Het is niet duidelijk of de netbeheerder de tijdsintervallen afstemt op de behoefte van de klant of alleen op de netbelasting. Zoals de definitie nu geldt is het alleen afgestemd op de netbelasting. Een van de kanttekeningen is dat het onduidelijk is hoe de netbeheerder om gaat met de use case van de klant als deze blijft varieren over een x aantal maanden. 

8 Zouden tijdsgebonden vaste transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn en zo ja, onder welke voorwaarden? De aantrekkelijkheid van tijdsgebonden vaste transportrechten zal afhangen van de gecontracteerde tijd en ook van de aanpak van de netbeheerder. Het moet een dialoog zijn en niet zomaar een voorstel van de netbeheerder, dat het liefst ook nog transparant en extern te toetsen is, waardoor de marktpartij niet afhankelijk is van de monopolistische status van de netbeheerder. Daarnaast is het belangrijk dat de minimale duur om diensten te leveren aan verschillende ancillary service markten in ogenschouw wordt genomen. Zo is er bijvoorbeeld een minimaal tijdsblok van 4 uur nodig om in te kunnen bieden in de FCR markt.
Gecombineerde transportrechten9 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? Gecombineerde transportrechten (vast en flexibel, met minimaal 50% korting op de transporttarieven) zou mogelijk interessant kunnen zijn. Hierbij krijgt de marktpartij een minimale garantie omtrent het teruglever- en afnameprofiel om de investeringsbeslissing te kunnen nemen en wordt alleen belast in de transporttarieven op het moment dat zij er gebruik van maakt.  Zonder een minimum vast transportrecht en een korting op de transporttarieven achten wij het invoeren van o.a. een ATO met een NFA voor flex assets zeer onaantrekkelijk. 
Non-discriminatie11 Kunt u zich vinden in de interpretatie van de ACM van het non-discriminatie beginsel? Kunt u uw antwoord toelichten? Het niet opnemen van prosumenten als een aparte categorie discrimineert de functionaliteit. (Prosument is het afnemer energie kan opwekken en verbruiken, bijvoobeeld batterij opslag)  Batterij opslag worden al op een aparte wachtlijst gezet door de netbeheerders waaruit blijkt dat zo'n categorie nodig is.

Het aanbieden van netaansluiting voor flexibele verbruikers mag de kansen van niet-flexibele verbruikers niet belemmeren.
Voor wie?12 Voor welke partijen kunnen alternatieve transportrechten volgens u interessant zijn en waarom? Alternatieve transportrechten zouden, onder de juiste voorwaarden zoals beschreven in het antwoord op vraag 15, mogelijk voor batterijen en andere verbruikers met flexibele laadprofielen interessant kunnen zijn, mits zij kunnen profiteren van het maximale kortingstarief op de transportkosten.

Wanneer : Binnen / Buiten (driegende) congestiegebieden?13 Deelt u de opvatting dat alternatieve transportrechten interessant kunnen zijn binnen en buiten gebieden met (dreigende) congestie? Waarom wel/niet? Afhankelijk van de asset kunnen alternatieve transportrechten ook buiten congestiegebieden interessant zijn voor marktpartijen. Hierbij is het belangrijk dat de vraag voor een alternatief vanuit de marktpartij komt en niet wordt opgelegd door de netbeheerder. Door de transporttarieven te reduceren en ervoor te zorgen dat deze een goede weerspeigeling zijn van de beperkingen die het alternatieve transportrecht teweegbrengt kan de netbeheerder alternatieve transportrechten wel interessanter maken voor de marktpartijen. Hierbij is het cruciaal dat alle marktpartijen dezelfde opties en kortingen geboden worden en deze mogelijkheden en tarieven openbaar bekend zijn.
Afnemersbescherming14 Deelt u bovenstaande uitgangspunten over afnemersbescherming? Waarom wel/niet? geen antwoord15 Zijn er andere gronden denkbaar dan netveiligheid op basis waarvan de netbeheerder een verzoek om een alternatief transportrecht kan weigeren? geen antwoord
Transportzekerheid16 Deelt u de uitgangspunten van de ACM over transportzekerheid van alternatieve transportrechten? Waarom wel/ niet? geen antwoord
Tarieven17 Deelt u de uitgangspunten van de ACM over de tarifering van alternatieve transportrechten? Waarom wel/niet? geen antwoord

18 Hoe kan volgens u het risico op opportunistisch gebruik van flexibele transportrechten of combinatievormen met aanvullende flexibele transportrechten worden voorkomen? geen antwoord
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?

Wat is het impact van NFA/CBC op toekomstige transport structuur wijziging ?Heeft netbeheerders nagedacht over negatieve transportkosten als een batterij of afnemer helpt bij het creeren van meer ruimte in het net?20 Is het bestaande 600 uurstarief nog nodig indien alternatieve transportrechten worden geïntroduceerd? geen antwoord
21 Is de invoering van een producententarief volgens u wenselijk met het oog op de eventuele invoering van alternatieve transportrechten? Waarom wel/niet? geen antwoord
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22 Hoe kijkt u naar de wisselwerking tussen alternatieve transportrechten, congestiemanagement en de beslissing van een netbeheerder over zijn netplanning en verzwaring? Op dit moment is de wisselwerking tussen congestiemanagement, alternatieve transportrechten en de netuitbreidingsplannen zeer ondoorzichtelijk. Het is niet bekend hoe de netbeheerder zal vaststellen welke klant welk contract krijgt en onder welke voorwaarden. Daarnaast is het volledig onduidelijk hoe de verschillende flexibele of semi-flexibele transportgebruikers zich gaan verhouden tot (1) elkaar indien een aantal gebruikers later een contract sluiten met alternatieve transportrechten en (2) hoe huidige gebruikers met een volwaardige ATO zich gaan verhouden tot de contracten met alternatieve transportrechten. 
23 Verwacht u dat er minder congestiemanagementmaatregelen worden ingezet als gevolg van alternatieve transportrechten? geen antwoord
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?

Door de tarieven te verlagen voor partijen die het net alleen belasten tijdens niet-piekuren d.m.v. een alternatieve transportovereenkomst wordt het voor partijen al minder interessant om een contract af te sluiten waarmee je tijdens piekuren mag afnemen. Het extra belasten van afnemers met een vaste ATO (die dus tijdens piekuren mogen afnemen) is dus niet noodzakelijk noch wenselijk.
Netveiligheid25 Wat vindt u van de hierboven geschetste mogelijkheden om de netveiligheid te waarborgen bij het afsluiten van alternatieve transportrechten? geen antwoord

26 Ziet u nog andere mogelijkheden om dat te doen? Kunt u uw antwoord toelichten?
UIOLI27 Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van UIOLI? Kunt u uw antwoord toelichten? UIOLI kan handig zijn als er verbruikers zijn die netcapaciteit reserveren zonder specifieke usecase.

28 Vindt u dat UIOLI een zinvolle bijdrage kan leveren aan een betere benutting van de bestaande netcapaciteit? Kunt u uw antwoord toelichten? UIOLI is overbodig als er al alternatieve netcontracten zijn. In plaats van de gecontracteerde capaciteit weg te nemen, is het beter om met de consumenten te onderhandelen over een nieuw type contract.
Randvoorwaarden bij de toepassing van UIOLI29 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 kan worden toegepast in gevallen waarin consumenten niet-essentiele netcapaciteit reserveren

30 Wat vindt u van de hierboven geschetste randvoorwaarden voor de toepassing van UIOLI? Mist u aandachtspunten? Het is onduidelijk hoe de UIOLI wordt toegepast in relatie tot de ontwikkeltijd van de zonne-/windparken (1), cable pooling (2) en MLOEA (3). Als door externe factoren de ontwikkeltijd langer is dan initieel verwacht, dan zou het UIOLI principe niet toegepast mogen worden. Dit staat echter niet omschreven in de randvoorwaarden. Daarnaast is het onduidelijk hoe er met het UIOLI principe omgegaan wordt bij kabelpoolingsituaties (waarbij twee productie-installaties achter dezelfde aansluiting staan) en MLOEA-situatie - er zou geen situatie moeten ontstaan waarbij de transportcapaciteit van de gezamenlijke aansluiting beperkt wordt omdat een van de partijen vertraagd is. Het belangrijkste wat echter ontbreekt in de randvoorwaarden is een duidelijk omschrijving waar de onderbouwing - die nodig is om aan te tonen dat de gehele transportcapaciteit binnen afzienbare tijd gebruikt gaat worden - aan moet voldoen. Het is niet wenselijk dat elke netbeheerder op basis van eigen en niet transparante randvoorwaarden bepaalt welke onderbouwing afdoende is om een marktpartij zijn capaciteit te laten behouden.


