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Geachte mevrouw / heer,
Graag maken de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA), Energie Samen en Holland
Solar gezamenlijk gebruik van de mogelijkheid om te reageren op het ontwerp Codebesluit
congestiemanagement.
Wij zijn uitermate positief over de inhoud van dit ontwerp codebesluit.
Met deze nieuwe regels wordt helder wanneer een net ‘vol’ is, in welke volgorde
netbeheerders aanvragen voor transport dienen te behandelen, en hoe ze netgebruikers
transparant dienen te informeren. Bovenal leidt dit besluit er toe dat netbeheerders
congestiemanagement structureel dienen in te zetten, om daarmee de netcapaciteit veel
efficiënter te benutten en meer hernieuwbare opwek aan te kunnen sluiten. We hopen en
verwachten daarom dat invoering van dit besluit een hoop congestiegebieden weer groen zal
doen kleuren.
Dit laat onverlet dat het cruciaal is dat netbeheerders voldoende investeren in het verzwaren
van het net, om uiteindelijk de energietransitie weer bij te kunnen benen. Congestiemanagement zal gaan helpen om de transportschaarste enigszins te verlichten, totdat het
elektriciteitsnet voldoende verzwaard en uitgebreid is om volledig te voorzien in de
transportbehoefte. Parallel zullen de inzet van flexibiliteitsproducten en de verbeterde
communicatie tussen netbeheerder en netgebruiker (real-time interface), er in toenemende
mate voor zorgen dat bestaande en nieuwe netcapaciteit efficiënter worden benut.
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Vanzelfsprekend dienen de fundamentele principes voor een rechtmatige inrichting van het
elektriciteitssysteem direct goed verankerd te worden in dit codebesluit. Wij zijn daar over het
geheel genomen zeer tevreden over.
Onze enige zorg betreft artikel 9.2 lid 4 over marktrestricties: deze leiden ons inziens tot
onnodig verlies van hernieuwbare productie. Zonne-energie en windenergie zijn nu eenmaal
weersafhankelijk. De transportprognose van een dag eerder zal nooit volledig kunnen worden
gerealiseerd. Daarom zou de netbeheerder indien mogelijk altijd real-time wijzigingen in
transportprognoses voor hernieuwbare productie moeten faciliteren, ook na afkondigen van
een restrictie. Dit in overleg tussen de hernieuwbare producent en de netbeheerder en
vanzelfsprekend alleen als de netintegriteit het toelaat. Daarmee zou het codebesluit gaan
voldoen aan de regels die zijn vastgelegd in de Elektriciteitsverordening (EU) 2019/943, op
grond waarvan hernieuwbare energieproductie alleen als laatste redmiddel af zou moeten
regelen.
Vanuit onze gesprekken met de netbeheerders en de andere marktpartijen maken wij op dat
zij nog veel kritiek hebben op meer operationele onderdelen van dit ontwerp Codebesluit. Wij
vrezen dat dit gaat leiden tot een tijdrovende discussie en tot nog meer vertraging in het
aansluiten van hernieuwbare productie. Mogelijk zitten er inderdaad onvolkomenheden in dit
codebesluit. Maar juist de Netcode is relatief eenvoudig aan te passen, mochten die
onvolkomenheden de operationele toepassing van congestiemanagement hinderen of leiden
tot onrechtmatig onthouden van compensatie.
Wij zouden daarom graag zien dat het codebesluit op zo kort mogelijke termijn in werking
treedt, zodat netbeheerders en netgebruikers ervaring kunnen gaan opdoen met het
toepassen van de nieuwe regels. Vervolgens kunnen deze partijen iteratief toewerken naar
noodzakelijke verbeteringen van de code, in samenspraak met elkaar en met de ACM.
Ons voorstel is om daartoe de maatschappelijke opbrengsten van congestiemanagement en
de werking en toepassing van de regels jaarlijks te evalueren en de regels dan indien nodig
aan te passen aan de gewenste praktijk. Wellicht kunt u deze evaluatie koppelen aan de
jaarlijkse rapportage die u in uw besluit van de netbeheerders vraagt. We kiezen er daarom
ook voor om bij deze zienswijze geen uitputtende opsomming van verbeterpunten op te
nemen.
Graag lichten wij onze zienswijze toe en overleggen wij hierover met u op de hiervoor door u
georganiseerde bijeenkomst op 15 oktober. Wij zullen u nader berichten met hoeveel
personen we deel zullen nemen en of dat fysiek of digitaal zal zijn. Wij hebben er geen
bezwaar tegen dat u deze zienswijze voorafgaand aan de bijeenkomst publiceert op uw
website.
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