
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte mevrouw, heer,  
 
Graag maakt de Vereniging Afvalbedrijven (VA) gebruik van de mogelijkheid om te reageren op de thans 
voorliggende consultatie.  
 
De VA vertegenwoordigt het Nederlandse afvalbedrijfsleven in de gehele afval- en recyclingketen. Ruim 65% van 
het in Nederland vrijkomende afval wordt door onze leden ingezameld en verwerkt. Zij organiseren het hergebruik, 
de recycling en het op een correcte wijze inzamelen, opslaan en be-/verwerken van afval tot nieuwe grondstoffen en 
hernieuwbare energie. De onderhavige reactie is tot stand gekomen met de bij ons aangesloten afvalenergie-
centrales (AEC’s), verantwoordelijk voor de levering van circa 10% van de in Nederland geproduceerde duurzame 
energie. In onze reactie gaan wij in op de verschillende vragen uit de consultatie. 
 
1. Denkt u dat alternatieve transportrechten en UIOLI kunnen bijdragen aan een efficiëntere benutting van 

het elektriciteitsnet? Kunt u uw antwoord toelichten? 
Deze vraag kunnen wij zowel met ja als neen beantwoorden.  
 Ja, om zo de daadwerkelijk onbenutte capaciteit nuttig te kunnen gebruiken. De netbeheerders beschikken 

echter reeds over de mogelijkheid om onbenutte capaciteit beter te benutten, ook zonder UIOLI. Netbeheerders 
hebben namelijk inzicht in zowel het GTV als in de werkelijke getransporteerde hoeveelheden. Als daaruit blijkt 
dat hier veel ruimte tussen zit, hebben netbeheerders altijd al de mogelijkheid om daarover in overleg met hun 
aangeslotenen te gaan. In voorkomende gevallen kan dat voor beide partijen gunstig zijn. In de basis hebben 
bedrijven de betreffende aansluiting niet voor niets laten uitleggen op een bepaalde capaciteit. Daarnaast lijkt 
ons de complexiteit van bedrijven op basis van het huidige voorstel onderschat. In het geval van AEC’s is de 
invoeding langdurig van toepassing. In geval van afwijkingen en calamiteiten kan ineens inname van stroom 
noodzakelijk zijn ter waarborging van de veiligheid en het voorkomen van schade aan installaties. Als voorbeeld 
kan hierbij worden gedacht aan het uitvallen van de turbine terwijl alle ketels volop in bedrijf zijn. 

 Neen, omdat dit louter een noodmaatregel zou moeten betreffen zolang de netcapaciteit nog niet is uitgebreid. 
Daarnaast mag een en ander ons inziens niet ten koste gaan van aangeslotenen, die reeds langjarig voor 
aansluiting en transportkosten betaald hebben en daarmee de eerst rechthebbende waren en dienen te blijven. 
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Zo zou men de maatregel kunnen interpreteren als een bezuinigingsslag op het netwerk, ten koste van de 
aangeslotenen die al geïnvesteerd hebben voor hun aansluiting. 

 En nogmaals neen, omdat bij een volledig efficiënt gebruik van een elektriciteitsnetwerk uitval op de loer ligt. Er 
hoeft dan nog maar een kleine afwijking plaats te vinden binnen het net als gevolg waarvan delen daarvan 
zullen uitvallen. 

Verder is het voor ons onduidelijk wat de consequenties zijn voor alternatieve transportrechten als de waarde 
daarvan wordt overschreden of als de afname of invoeding niet in een afgesproken tijdvak blijkt te vallen. Wij vragen 
ons daarbij ook af in hoeverre dit alsnog de netbelasting en de netveiligheid verstoort. 
 
2. Vindt u deze beschrijving van vaste transportrechten toereikend? 

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

Wij zien een ontwikkeling met decentrale opslag van energie. Dat is in de basis bedoeld om het net meer te 
balanceren. In geval van grote schommelingen zal het wenselijk zijn ook grotere hoeveelheden transport toe te 
laten van energieopslag van formaat. Dit is nota bene nog wenselijker voor de netbeheerders zelf dan voor de 
eigenaar van de opslag. Een passende naam voor dergelijke transportrechten zou mogelijk zijn: ‘Calamiteit 
gebonden transportrechten’. Netbeheerders zouden de optie van grootschalige maar decentrale opslag ook 
kunnen zien als aanvullende mogelijkheid en deze te benutten om congestie te bestrijden door een overschot 
op enig moment daar naartoe te leiden. 
 

4. Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van flexibele transportrechten? Kunt u uw antwoord 
toelichten?  
Wij kunnen ons hier grotendeels in vinden. Een optie die wellicht duidelijker naar voren mag komen betreft de 
tarieven bij beperking van de transportcapaciteit. De ACM overweegt lagere tarieven in geval van toepassing 
van flexibele transportrechten. Wij doen de suggestie ook te overwegen om afspraken mogelijk te maken met 
betrokken partijen om delen van installaties automatisch te laten afschakelen of zelfs in te schakelen bij 
onbalans en daarvoor een vergoeding te bieden. Dat gaat dus verder als de noodvermogenpool en geeft 
netwerkbedrijven directe stuurmogelijkheden. De technieken hiervoor bestaan en naar onze mening is dan 
spraken van een positief stuurmiddel. 
 

5. Wat vindt u van de twee beschreven opties om de beschikbare transportcapaciteit voor flexibele 
transportrechten te bepalen? Ziet u nog andere opties?  
De beschreven opties zijn duidelijk. Zoals door ons bij vraag 4 aangegeven is er wellicht nog een mogelijkheid 
om in geval van gehandhaafde vaste transportrechten middels afspraken tegen vergoeding op afstand 
installatiedelen te kunnen schakelen.  
 

6. Zouden flexibele transportrechten aantrekkelijk voor u zijn? Zo ja, waarom en in welke gevallen? Zo nee, 
waarom niet?  
Neen, de aard van het bedrijf met normaal gesproken invoeding en bij storing en calamiteiten absoluut 
benodigde inname leent zich hier niet voor. Daarnaast zijn de AEC’s zich op duurzaamheidsvlak en wijzigende 
wet- en regelgeving stevig aan het ontwikkelen, waarbij het verschil tussen enerzijds invoeding en anderzijds 
inname steeds groter zal worden. Het beperken van de ruimte die de aansluiting biedt, invoedend en innemend, 
vormt een bedreiging voor de verdere ontwikkeling en verduurzaming van AEC’s.  
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7. Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van tijdsgebonden vaste transportrechten? Kunt u uw 
antwoord toelichten?  
Punt 22 komt op ons als tegenstrijdig over. Tijdgebonden vaste transportrechten zouden worden aangeboden 
om te zorgen dat het net efficiënter gebruikt wordt. Vervolgens vermeldt punt 22 dat het net ook voor deze 
rechten tegen zijn grenzen kan lopen, onder andere doordat meerdere afnemers vergelijkbare afspraken 
maken. Deze afspraken zijn echter met de netbeheerder gemaakt. Dan gaat het naar onze mening verkeerd bij 
het maken van teveel vergelijkbare afspraken. Het is aan de netbeheerder dat te voorkomen. Deze is ervoor 
verantwoordelijk dat niet meer vergelijkbare afspraken te maken dan er beschikbare ruimte is. 
 

8. Zouden tijdsgebonden vaste transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn en zo ja, onder welke 
voorwaarden?  
Neen, de aard van de bedrijfsvoering van AEC’s biedt hier geen mogelijkheden voor. Voor baseload-bedrijven 
zijn tijdsgebonden transportrechten niet aantrekkelijk. 
 

9. Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van gecombineerde transportrechten?   
Ja. 
 

10. Zouden gecombineerde transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn? Zo ja, waarom en welke 
combinatie?  
Dit zou eventueel aantrekkelijk kunnen zijn. Vanwege het veiligheidsrisico en risico op schade aan installaties is 
bij enkele AEC’s een noodstroomaggregaat opgesteld, dat wekelijks getest dient te worden. Op die momenten 
wordt kortstondig extra ingevoed. Gezien de uitbreidingen van de installaties van onze leden, is het noodzakelijk 
het opgestelde vermogen aan noodstroomaggregaten verder uit te breiden. Dat betekent dat er meer en 
mogelijk hogere invoedingspieken kunnen voorkomen. Die zouden kunnen passen in een dergelijk 
gecombineerd transportrecht. 
 
Verder vragen wij ons af in hoeverre gebruik van transportcapaciteit in geval van specifieke buitengewone 
bedrijfssituaties als bijvoorbeeld ‘back up / black start’, waarin bedrijven niet flexibel kunnen zijn 
(noodvoorziening), is beoordeeld op het non-discriminatie beginsel. 
 

11. Kunt u zich vinden in de interpretatie van de ACM van het non-discriminatie beginsel? Kunt u uw 
antwoord toelichten?  
Voor AEC’s is het vooral van belang te constateren dat de ACM conform punt 32 de bestaande rechten 
respecteert van contracten voor vaste transportrechten. Het tekstvoorstel van UIOLI volgens artikel 7.18 lijkt hier 
echter aan te tornen door het eenzijdig opzeggen van deze contractvorm. Aangezien de Netcode straks 
bepalend is, is het van belang dat de tekst in artikel 7.18 expliciet aansluit bij de duiding dat contracten met 
vaste transportrechten worden gerespecteerd. 
 

12. Voor welke partijen kunnen alternatieve transportrechten volgens u interessant zijn en waarom?  
Volgens punt 36 is het gebruik van alternatieve transportrechten voor kleinverbruikers te complex. De veelheid 
aan kleinverbruikers maakt echter dat dit gezamenlijk een enorm potentieel heeft. Als de energie-aanbieders de 
mogelijkheid zouden hebben hun contract te combineren met alternatieve transportrechten, is het wellicht 
minder complex om dit potentieel te benutten.  
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Daarmee kan er voor worden gezorgd dat bepaalde apparatuur, zoals bijvoorbeeld een particuliere laadpaal of 
thuisaccu, ook echt rekening houdt met bijvoorbeeld een bepaald tijdsvenster. Ons zijn inmiddels voorbeelden 
bekend van het op afstand inzetten van thuisaccu´s voor netstabilisatie. Dergelijke techniek zal breder inzetbaar 
zijn. 
 

13. Deelt u de opvatting dat alternatieve transportrechten interessant kunnen zijn binnen en buiten 
gebieden met  (dreigende) congestie?  
Ja, zolang de maatregelen er niet toe leiden dat investeringen op netverzwaring daardoor uitblijven waardoor 
alsnog een rem op mogelijke ontwikkelingen dreigt voor het gebied. 
 

14. Deelt u bovenstaande uitgangspunten over afnemersbescherming? Waarom wel/niet? 
Neen, de genoemde punten ten behoeve van afnemersbescherming betreffen partijen die zich melden met een 
nieuwe behoefte tot transport van stroom. UIOLI suggereert dat bestaande contracten met vaste 
transportrechten teniet gedaan kunnen worden door de netbeheerder, wat ons grote zorgen baart. Wij missen 
zodoende de wat ons betreft noodzakelijke uitgangspunten voor de afnemersbescherming binnen van reeds 
aangesloten partijen. 
 

15. Zijn er andere gronden denkbaar dan netveiligheid op basis waarvan de netbeheerder een verzoek om 
een alternatief transportrecht kan weigeren?  
Neen. 
 

16. Deelt u de uitgangspunten van de ACM over transportzekerheid van alternatieve transportrechten?   
Ja, daarom is het ook van belang dat netbeheerders niet op basis van UIOLI de transportruimte éénzijdig 
kunnen gaan aanpassen. 
 

17. Deelt u de uitgangspunten van de ACM over de tarifering van alternatieve transportrechten? Waarom 
wel/niet?  
Ja, de ideeën sluiten aan bij een eerlijke verdeelsleutel, afhankelijk van het type transportcontract en de 
daarmee verbonden zekerheid/onzekerheid en tijdsbenutting van het transport. 
 

18. Hoe kan volgens u het risico op opportunistisch gebruik van flexibele transportrechten of 
combinatievormen met aanvullende flexibele transportrechten worden voorkomen?  
Dit kan door bijvoorbeeld een minimum wachttijd te verplichten bij gewenste overschakeling van alternatieve 
transportrechten naar vaste transportrechten. Een toetsing van de betreffende aan te sluiten partij ten aanzien 
van de aard van bedrijvigheid en toekomstvisie kan ook bijdragen. Niet om alternatieve rechten te weigeren 
(non-discriminatie), maar om te adviseren. 
 

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?  
De suggesties sluiten aan bij een eerlijke verdeelsleutel, afhankelijk van het type transportcontract en de 
daarmee verbonden zekerheid/onzekerheid en tijdsbenutting van het transport. 
 



 

5 

20. Is het bestaande 600 uurstarief nog nodig indien alternatieve transportrechten worden geïntroduceerd?  
Indien vaststaat welke uren dit betreffen kunnen tijdgebonden transportrechten hier van toepassing zijn. Als 
deze 600 uur willekeurig, afhankelijk van onvoorziene omstandigheden, niet planbaar zijn, zijn tijdgebonden 
transportrechten niet bruikbaar. In dat licht bezien zou het ons inziens onterecht en onjuist zijn het 600 uur tarief 
af te schaffen. Belangrijk voor de netbeheerder is inzicht over onder welke omstandigheden betreffende 
aansluitingen worden benut.  
 

21. Is invoering van een producententarief volgens u wenselijk met het oog op de eventuele invoering van 
alternatieve transportrechten?  
Zeker in het geval van wisselende transportbehoefte zoals bij wind en zon, zonder opslag, zou dat een eerlijker 
speelveld kunnen betekenen ten opzichte van producenten die ‘rond de klok’ leveren. Het moge duidelijk zijn 
dat per MW aan aansluitvermogen, variërende producenten een minder efficiënt gebruik maken van het net ten 
opzichte van producenten die ‘rond de klok’ leveren. Verder is van belang dat de producent reeds voor de 
aansluiting heeft betaald en de afnemer betaalt de transportkosten. Dit zou leiden tot een ongewenste dubbele 
heffing. 
 

22. Hoe kijkt u naar de wisselwerking tussen alternatieve transportrechten, congestiemanagement en de 
beslissing van een netbeheerder over zijn netplanning en verzwaring?  
Alternatieve transportrechten en congestiemanagement zijn naar onze mening slechts te zien als tijdelijke 
maatregelen om enigszins om te kunnen gaan met de ontstane situatie van meer afnemers op de netten onder 
de omstandigheid dat verzwaring van de netten achterbleef. In dat verband houden wij de vraag waarom 
verzwaring van de netten niet in evenwicht bleef met de behoefte. De verregaande elektrificatie, onder andere in 
het transport en de industrie, en de ontwikkelingen van de regionale energie-strategieën (RES) gaven daar 
overduidelijk alle aanleiding toe. Wij vragen ons af waarom daar niet eerder conclusies uit zijn getrokken. 
 

23. Verwacht u dat er minder congestiemanagementmaatregelen worden ingezet als gevolg van alternatieve 
transportrechten?  
Wij verwachten dat alternatieve transportrechten slechts marginaal zullen worden aangevraagd, omdat het 
verdienmodel van veel grootverbruikers veelal gebaseerd is op 24-uurs bedrijvigheid en deze dus ook tijdens 
piekuren actief zullen moeten zijn. 
 

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?  
Van een verhoogd transporttarief kan naar onze mening geen sprake als de reden daarvan een onvoldoende 
verzwaard net is. De aangeslotene is ten slotte niet in gebreke. Wij denken in dit verband eerder aan een 
korting voor aangeslotenen die de piekmomenten weten te mijden. 
 

25. Wat vindt u van de hierboven geschetste mogelijkheden om de netveiligheid te waarborgen bij het 
afsluiten van alternatieve transportrechten?  
Een technische voorziening waarbij een partij in het uiterste geval kan worden afgeschakeld, zien wij als 
uitzonderlijk problematisch en moet te allen tijde zo veel mogelijk worden voorkomen. Afhankelijk van lopende 
bedrijfsprocessen kunnen immers forse schades en zeer onveilige situaties ontstaan. De zogenoemde 
‘technische grens’ wordt in het document niet nader uitgelegd, maar wij schatten in dat dit te maken heeft met 
de afzekering of aanpassing van de vermogensautomaat.  
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Kabels of transformatoren vervangen omdat ze teveel transport toelaten, lijkt ons namelijk helemaal niet 
realistisch. Dat betekent daarmee dat een partij ook het risico loopt als er ‘een lamp teveel aangaat’, helemaal in 
het donker te komen te zitten. Van de genoemde opties zien wij financiële consequenties als enige realistische 
van de zijde van de aangeslotene. Dat neemt echter niet weg dat de netveiligheid daarmee nog niet 
gewaarborgd is. De enige mogelijkheid daartoe is het borgen van voldoende netcapaciteit. Door de begrenzing 
op netveiligheid en de daarbij behorende technische borging maakt dat ‘back up / black start’ via flexibel 
contract de facto onmogelijk gemaakt wordt. Dit pleit er óók voor dat de 600 uur regeling gehandhaafd blijft 
 

26. Ziet u nog andere mogelijkheden om dat te doen? Kunt u uw antwoord toelichten? 
Het is noodzakelijk om zo spoedig mogelijk de netcapaciteit uit te breiden of anders de ambities ten aanzien van 
de regionale energie-strategieën bij te stellen. 
 

27. Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van UIOLI?  
Wij hebben er op zich begrip voor dat Netbeheer Nederland in de huidige tijd zoekt naar oplossingen voor de 
bestaande (en in de toekomst dreigende verhoging van de) ondercapaciteit van het elektriciteitsnet in 
verhouding tot het aanbod van door private (en deels ook publieke of semipublieke) partijen opgewekte 
elektriciteit. De beoogde toepassing van een “Use-it-or-lose-it”-principe in enigerlei vorm is in dat kader als 
spreekwoordelijk “laaghangend fruit” geen onlogische gedachte. De uitwerking van het genoemde principe in de 
voorgestelde wijzigingen is naar onze mening echter onvoldoende doordacht. De uitwerking houdt evident geen 
rekening met het specifieke bedrijfsmodel van een aantal elektriciteit producerende afvalverwerkende 
ondernemingen, zoals de AEC’s. Verder houdt de uitwerking geen rekening met de in het verleden door 
bedrijven gedane investeringen die, in het geval de voorgestelde wijzigingen onverkort hun weg in de Netcode 
Elektriciteit gaan krijgen, niet alleen niet terugverdiend kunnen worden, maar zelfs nagenoeg volledig 
afgeschreven zullen moeten worden, omdat het bedrijfsmodel van AEC’s ten aanzien van de levering van 
elektriciteit in de praktijk niet meer zou kunnen worden toegepast. 
 
Hieronder geven wij een verdere praktische onderbouwing van het bovenstaande. 

 
Bedrijfsmodel van een Nederlandse AEC, die ook model staat voor andere AEC’s 
Een AEC verbrandt restafval en zet de energie die daarbij vrijkomt om in stoom. De geproduceerde stoom levert 
de AEC aan private partijen die stoom gebruiken in het kader van het eigen productieproces. Geproduceerde 
stoom die niet aan private partijen kan worden verkocht/geleverd, gaat niet verloren maar wordt naar een 
turbine geleid die, aangedreven met deze stoom, elektriciteit produceert. Deze elektriciteit wordt voor een 
beperkt deel gebruikt ter dekking van het gehele elektriciteitsverbruik voor het eigen productieproces van de 
AEC zelf en voor het overige ingevoed in het hoogspanningsnet. 
 
Het bovenstaande leidt ertoe dat, indien het bedrijf de geproduceerde stoom aan private partijen kan leveren, zij 
deze partijen in staat stelt de voor het eigen productieproces nodige energie (hoofdzakelijk gas) niet van het 
gasnet te betrekken en hiermee de afhankelijkheid van (buitenlands) gas afneemt. Verder zorgt het bedrijf er 
dan voor dat men zelf een bijdrage levert aan het congestieprobleem. Er wordt in dat geval immers weinig 
stoom via de turbines omgezet in elektriciteit, die anders in het elektriciteitsnet zou moeten worden ingevoed. 
Het bedrijfsmodel leidt er tevens toe dat de AEC, wanneer het productieproces normaal verloopt, in het geheel 
geen elektriciteit aan het net onttrekt, maar volledig zelfvoorzienend is.  
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Met deze omstandigheden waar ook forse maatschappelijke belangen in deze tijden van energieschaarste mee 
zijn gediend, zal naar onze mening dan ook volledig rekening mee moeten worden gehouden. 

 
Voorgestelde wijziging van de Netcode elektriciteit en de gevolgen daarvan 
De voorgestelde wijziging in artikel 7.18 lid 1 leidt tot een automatische aanpassing van het GTV (verbruik en 
invoeding) indien aan drie (cumulatieve) criteria is voldaan, te weten: 

1. Het gedurende een (willekeurige) periode van 12 maanden gebruikmaken van ten hoogste 50% van het 
GTV, dan wel het niet benutten van 1 MW van het GTV; 

2. Aangeslotene kan niet aannemelijk maken dat het GTV in de komende 12 maanden nodig is. 
3. De aangeslotene is gelegen in een dreigend congestiegebied, in een bestaand congestiegebied of in een 

gebied waarin een vrijstelling geldt van artikel 16 lid 4 Elektriciteitswet (dus van de verplichting dat het net 
zodanig moet zijn ontworpen en in werking moet zijn dat ook bij een uitvalsituatie het transport van 
elektriciteit is verzekerd). 

Bij het opstellen van deze criteria heeft de opsteller ons inziens geen oog gehad voor het specifieke bedrijfsmodel 
van vele elektriciteit producerende afvalbedrijven en die van AEC’s in het bijzonder. Dat lichten wij hieronder toe. 
 
Geen werkbare ‘escape’ in het tweede criterium 
Het tweede criterium biedt de mogelijkheid aan een aangeslotene om aannemelijk te maken dat het GTV in de 
komende 12 maanden nodig is. Dit criterium is kennelijk bedoeld als een soort “veiligheidsescape” voor partijen die 
(met name) te maken hebben met fluctuaties in energieverbruik en -productie. Het criterium is echter alleen 
bruikbaar voor die partijen die voor hun productie afhankelijk zijn van energieverbruik en waarbij een rechtstreekse 
correlatie bestaat tussen de te verwachten productiehoeveelheid en het daarvoor noodzakelijke energieverbruik 
(meer productie leidt tot meer elektriciteitsverbruik). Een correlatie tussen productiehoeveelheid en daarmee 
samenhangende hoeveelheid opgewekte elektriciteit bestaat bij een AEC niet. Het bedrijfsmodel van een AEC is 
juist om bij zoveel mogelijk productie zo weinig mogelijk gebruik te maken van elektriciteit van het net, maar is 
daarvoor afhankelijk van de markt voor geproduceerd stoom. Uitgaande van een normale productie en afzet van 
stoom en een normale productie en invoeding van elektriciteit, zal een AEC niet in staat zijn aannemelijk te maken 
dat zij het (voor onverhoopte pieken in verbruik en invoeding gecontracteerde) GTV “in de komende maanden” nodig 
zal hebben. 
 
Aan de invoedingskant lijkt het tweede criterium slechts bruikbaar voor exploitanten van installaties voor opwekking 
van elektriciteit door zon en wind. 
 
Oplossing? 
Een oplossing voor de problematische gevolgen van het voorgestelde artikel 7.18 lid 1 Netcode elektriciteit zou het 
opnemen van een uitzonderingsbepaling zijn voor aangewezen elektriciteit producerende aangeslotenen die een 
bepaald gedeelte van hun GTV-verbruik en/of GTV-invoeding slechts aanspreken in geval van onverwachte en/of 
onvermijdelijke en niet nagestreefde en/of beïnvloedbare piekbelastingen. Voor de veiligstelling van de continuïteit 
van dit soort energieproducenten is het handhaven van de huidige tekst van het voorstel funest.  
 
Omzetting voorgestelde tekst is contraproductief en lijdt tot schade 
Ongewijzigde omzetting van het voorgestelde artikel 7.18 lid 1 Netcode Elektriciteit is, met het oog op de forse 
klimaatdoelen van het kabinet, enorm contraproductief.   
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Immers, geavanceerde afvalverwerkingsbedrijven als AEC’s leveren een substantiële bijdrage aan de geldende 
klimaatdoelen door het opwekken van warmte, stoom en elektriciteit door afvalverbranding, de verdere 
verduurzaming van de Nederlandse energiemix en daarmee de verminderde afhankelijkheid van buitenlandse 
energie. Door het geproduceerde stoom worden private bedrijven in staat gesteld hun productie te laten draaien 
zonder gebruikmaking van elektriciteit van het net. Daarnaast kunnen AEC’s een partner zijn voor de netbeheerder 
bij het managen van de hoeveelheid elektriciteit op het net. In geval van een daartoe strekkend verzoek van de 
netbeheerder tot het afschalen van elektriciteit tot bv. 10 MW, kunnen veel AEC’s daaraan snel (vaak binnen een 
kwartier) aan voldoen.  
 
De omzetting lijdt ook tot potentieel grote schade aan de ondernemingen van afnemers van stoom (en bijvoorbeeld 
ook geproduceerde perslucht) die, in geval van een niet door het GTV gedekte piek, simpelweg zouden stilvallen 
met alle consequenties van dien. Oplossingen in de vorm van noodsteunaggregaten bestaan voor deze afnemers 
niet.  
 
28. Vindt u dat UIOLI een zinvolle bijdrage kan leveren aan een betere benutting van de bestaande 

netcapaciteit? Kunt u uw antwoord toelichten?  
Neen, dit is niet nodig. De netbeheerders hebben altijd de mogelijkheid gehad om ten aanzien van 
transportrecht in overleg te gaan met de aangeslotenen. Onze ervaring leert dat dit nooit is gebeurd. Hiervoor is 
het overigens nog niet te laat. In goed overleg kan het GTV worden aangepast bij partijen waar dit wederzijds 
mogelijk geacht wordt. De nu dreigende eenzijdige contractbreuk achten vinden wij buitenproportioneel en 
onacceptabel.  
 

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?  
Neen en zeker niet voor bestaande grootverbruikers, die op basis van hun behoefte en toekomst niet voor niets 
geïnvesteerd hebben.  
 

30. Wat vindt u van de hierboven geschetste randvoorwaarden voor de toepassing van UIOLI?  
Ten eerste komen de genoemde randvoorwaarden in het voorgestelde artikel 7.18 niet naar voren. Ten tweede 
is het nogal subjectief gesteld of de afnemer kan motiveren en kan aantonen waarom in de toekomst capaciteit 
nodig is. Dat kan al snel een ‘welles/nietes-gesprek’ worden, met als gevolg dat de netbeheerder zoals 
beschreven capaciteit terugneemt, gevolgd door een geschilprocedure.  
 
In de geschetste randvoorwaarden is de termijn waarnaar gekeken wordt cruciaal. Installaties als AEC’s hebben 
het contractvermogen slechts sporadisch nodig, maar wanneer het nodig is, wél het totale gecontracteerde 
vermogen. Indien een installatie volledig afgeschakeld wordt voor bv. groot onderhoud, is bij de opstart daarna 
een groot vermogen nodig voor de ‘blackstart’. Een dergelijke afschakeling gebeurt slechts ééns in de vijf tot 
tien jaar. Dan is een termijn van twee jaar zoals geschetst in de voorbeelden niet toereikend. Ook ten aanzien 
van terugleverend vermogen is een grote wisselvalligheid mogelijk. AEC’s hebben bijvoorbeeld grootschalige 
warmtelevering naar eindklanten, die ten koste gaat van productie van elektriciteit. Als deze warmte echter op 
enig moment niet geleverd kan worden, moet wel het volledige ketelvermogen omgezet kunnen worden naar 
elektriciteit en kunnen worden ingevoed.  
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Als het transportvermogen dan verminderd zou zijn, kan het bedrijf niet alle elektriciteit terugleveren en moeten 
installaties in last omlaag, wat bedrijven belemmert in de maatschappelijke taak om afval te verwerken. Ook 
dergelijke warmtelevering wordt slechts eens in de 5 tot 10 jaar onderbroken voor onderhoud aan 
transportleidingen.  
 

Wij concluderen dat de randvoorwaarden voor UIOLI eerst volkomen helder dienen te zijn. Thans is dat niet het 
geval en ondersteunen wij een UIOLI-concept op basis van hetgeen nu bekend is, dan ook zeer zeker niet.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vereniging Afvalbedrijven • Partner in de circulaire economie 
 
 

Directeur 




