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Aan Autoriteit Consument en Markt   
Van  (TNO)  (TNO)  Onderwerp Reactie op ACM consultatie 'Alternatieve transportrechten en UIOLI'  De twee onderwerpen van de consultatie hebben tot doel bij te dragen aan het voorkomen van congestie om de bestaande ruimte op het net te verdelen en te gebruiken. Wij onderschrijven de ambitie om efficiënt gebruik te willen maken van het net en prikkels in te bouwen die bij kunnen dragen aan een toekomstbestendig, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. Tegelijkertijd is het van groot belang dat de toegang tot het net van de huidige en toekomstig aangeslotenen zo veel mogelijk wordt gewaarborgd.  Deze reactie op de consultatie ‘Alternatieve transportrechten en UIOLI’ beperkt zich tot een antwoord op vraag 22.  Vraag 22: Hoe kijkt u naar de wisselwerking tussen alternatieve transportrechten, congestiemanagement en de beslissing van een netbeheerder over zijn netplanning en verzwaring?  Om deze vraag te beantwoorden kijken we eerst naar de overlap tussen congestiemanagement en alternatieve transportrechten (ATRs). Daarna gaan we in op de impact van congestiemanagement en ATRs op de capaciteitsberekening. Tenslotte benadrukken we dat congestiemanagement ook relatief nieuw producten betreft is dat nog niet in volledige vorm is geïmplementeerd.   Overlap congestiebeperkend contract en alternatieve transportrechten Om de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre er een wisselwerking is tussen aan de ene kant congestiemanagementproducten en aan de andere kant ATRs, is het nodig de werking en karakteristieken van de verschillende producten te begrijpen. De congestiemanagementdiensten zijn te vinden in de recent aangepaste Netcode van 25 mei (jl):  In de aangepaste Netcode worden twee nieuwe producten geïntroduceerd: bieding redispatch en het capaciteitsbeperkende contract (CBC). Met name het laatste product, het CBC, heeft veel overlap met de alternatieve transportrechten die nu worden geconsulteerd. Een CBC is een overeenkomst waarin de aangeslotene en de netbeheerder overeenkomen dat de aangeslotene afziet van het gebruik van het gecontracteerde, dan wel van het ter beschikking gestelde transportvermogen (…) tot een afgesproken capaciteit gedurende een afgesproken periode.   
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Kenmerkend aan het CBC is dat de aangeslotene vrijwillig afstand doet van een 
‘vast recht’ of van een al ter beschikking gesteld transportvermogen. Hiervoor wordt de aangeslotene beloond in de vorm van een vergoeding: het gaat dan om een prijs per MW voor de afgesproken reductie. In het contract staat ook hoe de reductie geleverd wordt; in nog af te spreken periodes of permanent. De afspraken kunnen van korte duur zijn, maar ook van lange duur. Het CBC biedt ruimte voor maatwerk en is geen standaardafspraak.   De nieuwe producten die de ACM onderzoekt om toe te voegen aan het al bestaand instrumentarium zijn de alternatieve transportrechten (ATR). De consultatie beschrijft twee type rechten: de flexibele transportrechten en de vaste tijdsgebonden transportrechten. Flexibele transportrechten geeft een partij het recht te transporteren op de momenten dat er capaciteit is. Het transport hangt af van de beschikbaarheid. Daarentegen bij het andere type ATR, het vast tijdsgebonden transportrecht, is het netgebruik beperkt tot één of meer vooraf bepaalde tijdsblokken.  CBC en ATR hebben overeenkomsten en beogen hetzelfde probleem op te lossen  Er zijn verschillende overeenkomsten tussen een CBC en de twee type ATRs (flex en tijdsgebonden vast). In de eerste plaats beogen ze hetzelfde probleem op te lossen, namelijk bestaande netcapaciteit optimaal te benutten. De inzet van congestiemanagement kan ruimte maken voor nieuwe partijen die in afwachting zijn van een aansluiting. De alternatieve transportrechten maken het mogelijk de restcapaciteit op het net efficiënter te gebruiken en nieuwe partijen eerder toegang te bieden tot het net.  Bij beide producten wordt het transportrecht van de aangeslotene beperkt. Zowel bij een ATR als bij een CBC kan er sprake zijn van een afspraak voor lange duur, zelfs totdat de congestieproblemen in het gebied zijn verholpen door verzwaring. Een CBC kan net als de ATR bestaan uit een vaste tijdsgebonden en/of een meer flexibele afspraak.  CBC en ATR verschillen fundamenteel  De overeenkomsten lijken in de praktijk op elkaar. Volgens de toelichting van de ACM hebben de ATRs en het CBC echter een verschillend vertrekpunt. In de eerste plaats is de uitgangspositie van een partij met een ATR anders dan die van een partij met een CBC. Een CBC is een afwijking van een vast transportrecht; het gaat uit van een klant die al een transportrecht of aanbieding voor transport heeft en daar, tijdelijk, vrijwillig van afwijkt. Een aangeslotene met een ATR kiest volgens de toelichting voor een flexibel en beperkter recht; een non-firm recht. Een klant met een ATR heeft zijn flexibiliteit vooraf ingezet en zal niet meer een CBC aan kunnen gaan.       Gereguleerde tariefkorting tegenover marktgebaseerde vergoeding De manier van het bepalen van de vergoeding voor geleverde flexibiliteit verschilt tussen de ATR en het CBC. De vergoeding voor flexibiliteit die een CBC-klant levert is maatwerk. De hoogte van de vergoeding hangt af van de lokale situatie, waaronder de financiële grens die geldt per net, per jaar. De vergoeding wordt 
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tevens bepaald door wat andere partijen in het gebied doen; wat kunnen zij aan flexibiliteit bieden.  Een klant met een ATR levert geen congestiedienst, maar krijgt een vergoeding in de vorm van een lager transporttarief. Een transporttarief moet objectief, transparant, kostenreflectief en niet-discriminatoir zijn. De klanten die een flexibel contract hebben betalen niet voor het vast gecontracteerd vermogen, omdat zij dat vaste vermogen niet afnemen.  Een klant met een CBC ontvangt dus een vergoeding die de uitkomst is van een onderhandeling en een aantal ander factoren. De klant met een ATR betaalt een gereguleerd tarief dat lager is dan een vastrecht.  Aggregatie is mogelijk met een CBC, niet met ATRs Een ander belangrijke kenmerk van de CBC en ook van de andere congestiemanagementdienst, bieding redispatch overeenkomst, is dat niet alleen individuele aangeslotenen overeenkomsten kunnen sluiten, maar ook groepen. Dit gebeurt via de nieuw geïntroduceerde rol van de Congestie Service Provider (CSP). Deze partij kan meerdere aansluitingen bundelen en vertegenwoordigen.   Dit is een zeer belangrijke toevoeging, omdat hierdoor ook partijen die van nature niet flexibel zijn, zoals producenten van duurzame bronnen of afnemers met een zeer stabiel afnamepatroon, in samenwerking met bijvoorbeeld een opslagpartij wel flexibiliteit kunnen bieden. De CSP maakt het mogelijk de profielen van de verschillende aansluitingen te combineren en als een pakket aan te bieden aan de netbeheerder. De CSP kan tevens in de rol van BSP ook flexibiliteit bieden aan bijvoorbeeld Tennet. Een maatwerkovereenkomst in de vorm van een CBC, kan daar rekening mee houden, zodat de potentie van bijvoorbeeld een batterij ten volle kan worden benut, niet alleen voor congestie, maar ook voor balanceren.  De mogelijkheid om als groep een overeenkomst aan te gaan of flexibiliteit te bieden lijkt binnen de huidige beschrijving van de ATR niet te bestaan. Zoals de ATR wordt beschreven lijkt het te gaan om een meer gestandaardiseerde afspraak die op individuele basis worden afgesloten.  Verschil CBC en ATRs in capaciteitsberekening Uitgangspunt bij zowel het CBC als de ATR is dat iedereen (nieuwe en bestaande aangeslotenen) om deze overeenkomsten kan vragen, zowel binnen als buiten congestiegebied.   Volgens de ACM kunnen partijen via een ATR eerder toegang krijgen tot het net, dan op basis van een vast transportrecht mogelijk is (randnr. 42 en 70). Wij maken hieruit op dat er in (dreigende) congestiegebieden de situatie kan ontstaan dat een partij op de wachtlijst alleen een ATR aangeboden krijgt en niet een CBC, omdat dit laatste product zijn oorsprong ontleent aan een vast recht.   In de onlangs gepubliceerde Q & A over congestiemanagement wordt nogmaals benadrukt dat ook een aangeslotene zonder aansluiting een CBC kan aanbieden 
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aan de netbeheerder. Wij willen benadrukken dat het wenselijk kan zijn dat partijen op de wachtlijst niet alleen voor een ATR, maar ook in aanmerking komen voor een CBC. Het is denkbaar dat er partijen tussen zitten die met hun flexibiliteit een grote bijdrage kunnen leveren aan het elektriciteitssysteem. Het zou zonde zijn als deze partijen via een ATR al aan de voorkant worden beperkt.   Wij delen tenslotte ook de zorg dat een ATR niet ingezet moet worden als een alternatieve en goedkope vorm van congestiemanagement.    Ga uit van volledige implementatie van congestiemanagement De congestiemanagementproducten CBC en redispatch zijn nog relatief nieuw; aggregatie kan nog niet en de communicatie van de DSO naar marktpartijen in congestiegebied over waar en wanneer het knelt, is nog in ontwikkeling. We adviseren dan ook te kijken naar de volledige potentie van congestiemanagement en vanuit dat vertrekpunt de toegevoegde waarde van ATRs in te schatten.    




