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Actualiteiten en signaleringen
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt,  
dr. L. Diestelmeier, mr. J.C.W. Gazendam, S.T. Kalisvaart, C.T. Nieuwenhout 
LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en C.J. Vermue LL.M1

Rapporten en overige publicaties
In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten 
en overige publicaties besproken die inzicht bieden 
in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het 
energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen 
voor suggesties voor documenten die in deze ru-
briek opgenomen kunnen worden. 

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

ACM Jaarverslag 2019
Uit het jaarverslag van de Autoriteit Consument en 
Markt (ACM) wordt duidelijk dat in 2019 de energie-
transitie een belangrijk thema was. In het kader van 
een betrouwbare, betaalbare en duurzame levering 
van energie, heeft de ACM verschillende maatrege-
len genomen om netbeheerders te faciliteren bij de 
toename van duurzame energieprojecten. Om con-
sumenten binnen de energiesector verder behulp-
zaam te kunnen zijn, heeft ACM in het afgelopen 
jaar de rechten en plichten voor netbeheerders en 
netgebruikers nader toegelicht. Bovendien is de 
ACM opgetreden tegen leveranciers die oneerlijke 
energiecontracten aanboden aan zzp’ers en kleine 
ondernemers, of van misleidende en agressieve ver-
koopstrategieën gebruik maakten. Ondernemers 
en zzp’ers die op hun woonadres zowel zakelijk als 
privé energie afnemen kunnen ook terugvallen op 
de regeling inzake consumentenbescherming. Ook 
heeft de ACM onderzoek gedaan naar de stroome-
tiketten en de ‘garanties van oorsprong’. Als gevolg 
hiervan hebben de energiebedrijven de stroometi-
ketten moeten aanpassen opdat deze aan de wet-
telijke eisen voldoen. Ten aanzien van de tarieven 
voor het transport van elektriciteit en gas blijkt dat 
deze in 2020 met gemiddeld 5 euro per huishouden 
per jaar stijgen en dat de maximumtarieven die le-
veranciers van blok- en stadsverwarming voor een 
doorsnee huishouden in rekening mogen brengen 
in 2020 gemiddeld met 0,6 procent op jaarbasis da-
len. Het volledige ACM Jaarverslag is te vinden op: 

1. Prof. Martha Roggenkamp is hoogleraar voor ener-
gierecht en directeur van het Groningen Centre of 
Energy Law and Sustainability (GCELS). Tevens zijn 
bij GCELS werkzaam: Ceciel Nieuwenhout als pro-
movenda, Lea Diestelmeier als postdoctoraal onder-
zoeker, Joris Gazendam en Liv Malin Andreasson als 
onderzoekers, Tatiana Spijk-Belanova als medewer-
ker en Jamie Behrendt en Sjoerd Kalisvaart als stu-
dent-assistenten. Christiaan Vermue is werkzaam als 
Legal Counsel bij Gasunie en alumnus bij GCELS. Deze 
rubriek betreft berichten die gepubliceerd zijn in de 
periode 1 februari 2020 tot 1 april 2020.

https://w w w.acm.nl/sites/default/fi les/docu-
ments/2020-03/jaarverslag-acm-2019.pdf

TenneT

Jaarverslag 2019
In maart 2020 gaf TenneT presenteerde TenneT het 
jaarverslag van 2019. Dit jaarverslag staat vooral 
in het teken van de prestaties die zijn geleverd aan 
de energietransitie, zoals het inzetten van nieuwe 
bronnen van hernieuwbare energie in de Noordzee, 
de vooruitgang in de planningsfase voor SüdLink 
en de Europese samenwerking door middel van de 
COBRA-kabel die sinds september 2019 de energie-
markten van Nederland en Denemarken met el-
kaar verbindt. In totaal heeft TenneT in 2019 EUR 
3.1 miljard geïnvesteerd in de energietransitie en 
de leverzekerheid. Het bevorderen van de energie-
transitie is één van de strategische prioriteiten van 
het bedrijf. Terwijl het energiebeleid in Nederland 
en Duitsland voornamelijk het gebruik van duur-
zame energie stimuleert, verklaart CFO dhr. Otto 
Jager dat investeringen in duurzame energie zeer 
waarschijnlijk zullen stijgen. Voor de verduurza-
ming van de energiesystemen verwacht TenneT het 
investeringsniveau jaarlijks met EUR 4 tot 5 miljard 
te verhogen. Aanleiding daarvan is de geleidelijke 
uitfasering van de kolen- en kerncentrales en de 
toename van offshore windenergie. Aangezien de 
energietransitie gepaard gaat met grote infrastruc-
turele projecten en stijgende maatschappelijke kos-
ten, wil TenneT ook oplossingen zoeken die minder 
kostbaar zijn dan een versterking van het net. Het 
volledig bericht is te vinden op:
https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/ten-
net-bereidt-zich-voor-op-uitdagingen-rond-het-eu-
ropese-energiesysteem/.

Gasunie

Jaarverslag 2019
Op 27 februari 2020 heeft Gasunie een jaarverslag 
voor het afgelopen jaar uitgebracht waarin naast 
de financiële verantwoording ook nieuwe ontwik-
kelingen, projecten en vooruitzichten worden ge-
presenteerd. In 2019 is de omzet licht gestegen van 
EUR 1.251 miljoen naar EUR 1.278 miljoen en de net-
towinst is toegenomen met EUR 87 miljoen ten op-
zichte van 2018. De operationele kosten waren EUR 
138 miljoen lager dan een jaar eerder. Gasunie stelt 
voor om over 2019 EUR 288 miljoen dividend (ofwel 
70 procent van het nettoresultaat) uit te keren aan 
haar aandeelhouder, de Staat der Nederlanden. Net 
als in 2018 was er in 2019 slechts één kortstondige 
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transportonderbreking en één leidingbeschadi-
ging. Ook waren er minder incidenten op het ge-
bied van veiligheid dan het afgelopen jaar. Centraal 
staat dat de versnelde afname van de gaswinning 
in Groningen de rol van Nederland op de Europese 
en nationale gasmarkt cruciaal verandert. Neder-
land speelt niet langer een rol als aardgasexpor-
teur maar importeert gas om de eigen behoefte te 
voldoen. Onder deze omstandigheden neemt het 
belang van de leveringszekerheid toe alsmede op-
lossingen ten aanzien van het transport en de op-
slag van aardgas. In het verslag wordt verwezen 
naar de voorgenomen bouw van een LNG-terminal 
in Duitsland en de bouw van een stikstoffabriek bij 
Zuidbroek die naar verwachting in 2022 klaar zal 
zijn en nodig is in het kader van de omzetting van 
hoogcalorisch gas naar laagcalorisch gas en om de 
gaswinning in Groningen naar nul te kunnen bren-
gen. Uit het verslag blijkt verder dat via de Neder-
landse gashandelsplaats ‘TTF’ in 2019 een record-
hoeveelheid gas is verhandeld en door het netwerk 
van GTS is getransporteerd. Vanwege de energie-
transitie neemt de vraag naar gas langzaam af. Dit 
leidt ertoe dat compressorstations waar dat nodig 
is, tijdelijk buiten werking worden gesteld, terwijl 
er nieuwe projecten worden gestart. Toch zal naar 
verwachting in Nederland in 2030 het gebruik van 
gas slechts met 20 à 30 procent dalen ten opzichte 
van het huidige gasgebruik. De reden hiervoor is 
dat kolencentrales worden gesloten waardoor de 
behoefte aan aardgas voor de elektriciteitscentra-
les zal stijgen. In het kader van de energietransitie 
worden sommige delen van de gasinfrastructuur 
beschikbaar gemaakt voor waterstof, zodat deze 
al vóór 2030 in bedrijf kunnen worden genomen. 
In 2019 zijn al twee van dergelijke projecten gere-
aliseerd: (i) HyStock bij het Groningse Zuidwen-
ding waarbij ervaring wordt opgedaan met de 
omzetting van duurzaam opgewekte elektriciteit (1 
MW) in waterstof en (ii) de realisatie van een wa-
terstof leiding in Zeeland waarbij waterstof dat als 
restproduct vrijkomt bij Dow wordt vervoerd naar 
Yara. De totale kosten van het voorbereiden van het 
transportnet voor de nieuwe waterstof-keten zul-
len naar verwachting EUR 1,5 miljard zijn. Op het 
gebied van CO

2
-opslag en –transport is Gasunie be-

trokken bij het project Porthos (in samenwerking 
met het havenbedrijf Rotterdam en EBN) en Athos 
in het Noordzeekanaalgebied. Beide projecten zijn 
nodig om de doelstellingen van het Akkoord van 
Parijs te kunnen behalen. Met groen gas wordt ver-
der gewerkt in Noord Holland in het project SCW 
(Supercritical Water Gasification) Systems, d.w.z. 
een systeem op grond waarvan groen gas wordt ge-
produceerd uit natte biomassa zoals mest, groenaf-
val en rioolslib. Bij dit proces wordt het groene gas 
op hoge druk gebracht en direct ingevoerd in het 
gasnetwerk. In tegenstelling tot biovergistingsin-
stallaties wordt door compressie geen energie ver-
loren. Het volledige verslag omslaat 283 pagina’s en 
is te vinden op de website: www.gasunie.nl

Project NortH2
Samen met Groningen Seaports en Shell Nederland 
start Gasunie het project NortH2 dat gericht is op 
de productie van groene waterstof. Het plan bestaat 
uit de bouw van de windparken in de Noordzee met 
een totale capaciteit van 10 gigawatt in 2040. Deze 
capaciteit is vergelijkbaar met de elektriciteitsge-
bruik van circa 12,5 miljoen Nederlandse huishou-
dens. In het kader van NortH2 wordt in de Eemsha-
ven een grote waterstoffabriek gerealiseerd waar 
de elektriciteit opgewekt uit windenergie zal wor-
den omgezet in groene waterstof. Daarnaast over-
weegt het consortium om een dergelijke installatie 
op zee te plaatsen. Met het project NorthH2 zal de 
CO

2
 uitstoot met circa zeven megaton per jaar afne-

men en kan een belangrijke bijdrage geleverd wor-
den aan de verduurzaming van de industrie. Naast 
de provincie Groningen die het project steunt, zoekt 
het consortium naar meer partners die aan NortH2 
willen meewerken. Het bericht is te raadplegen via 
www.gasunie.nl

Ministerie van Economische Zaken

Openstelling eerste ronde SDE++ 2020
Per brief van 17 februari 2020 met kenmerk DG-
KE-E/20023501 heeft de minister van Economische 
Zaken en Klimaat de Tweede Kamer geïnformeerd 
over de voortgang van de stimuleringsregeling 
duurzame energietransitie (SDE++) en de openstel-
ling van de voorjaarsronde van de SDE++ 2020. De 
omvorming van de SDE+ naar de SDE++-regeling 
houdt in dat de beoogde subsidie niet enkel voor de 
stimulering van duurzame energie ingezet hoeft te 
worden, maar ook aangewend kan worden voor het 
kosteneffectief realiseren van CO

2
-reductie door 

middel van andere emissiereductietechnologieën. 
De brief bevat informatie over de nieuwe catego-
rieën waarvoor de SDE++-subsidie kan worden 
aangevraagd. Hierbij heeft de minister zich laten 
leiden door het advies van het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL). De SDE++-regeling houdt vast 
aan bestaande elementen van de SDE+-regeling, 
maar bevat ook nieuwe elementen, namelijk: (i.) 
een rangschikking op basis van de kosten per ver-
meden ton CO

2
-emissies (waaronder kosten binnen 

het Emissiehandelssysteem van de Europese Unie) 
en (ii.) een mogelijkheid tot het corrigeren voor 
de CO

2
-heffing. De ronde voor de SDE++-regeling 

wordt opengesteld van 29 september tot 22 okto-
ber 2020, in een viertal fases. De brief en de bijla-
gen bij de brief zijn te raadplegen via: https://www.
rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-eco-
nomische-zaken-en-klimaat/documenten/ka-
merstukken/2020/02/17/kamerbrief-over-voort-
gang-verbrede-sde-en-eerste-openstelling-sde-2020

Raming van de gaswinning in Groningen in 2020-
2021 en verder
Per brief van 21 februari 2020 met kenmerk DG-
KE-PGG/20027392 heeft de Minister van Econo-
mische Zaken en Klimaat, de Tweede Kamer geïn-
formeerd over de raming van de gasnetbeheerder 
Gasunie Transport Services (GTS) betreffende het 
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niveau van de gaswinning in Groningen in 2020-
2021 en verder. Uit de raming van GTS maakt de 
minister op dat het mogelijk is de gaswinning, uit-
gaande van een gemiddeld temperatuurverloop, 
in het komend gasjaar te beperken tot 9,3 miljard 
Nm3, wat verder gaat dan het advies van SodM om 
de gaswinning terug te brengen tot 12 miljard Nm3 
of minder. Daarmee is het kabinet volgens de mi-
nister op weg om de winning volledig te laten ein-
digen in 2022, met enkel in koude jaren nog een 
winning van 0,5 miljard Nm3, waarbij de minister 
wel enkele noodzakelijke randvoorwaarden stelt, 
namelijk: (i) tijdige oplevering van de stikstofin-
stallatie Zuidbroek (die nodig is voor de conversie 
van hoogcalorisch naar laagcalorisch gas), (ii) vol-
doende voortgang in de af bouw van de vraag naar 
laagcalorisch gas, (iii) het beschikbaar blijven van 
de gasopslag Norg, en (iv) voldoende aanvoer van 
hoogcalorisch gas. Voorts gaat de minister in op de 
overwegingen van GTS m.b.t. de definitieve sluiting 
van de Groninger aardgasclusters. Naar aanleiding 
van die overwegingen heeft de minister aan TNO 
gevraagd een eerste inschatting te maken van de 
samenhang tussen seismische risico’s en de volg-
orde van sluiting van clusters. Volgens de minister 
wordt het voorgaande eveneens meegenomen in 
het kader van het capaciteitsaf bouwplan, waarbij 
de minister de regio, SodM, de Mijnraad en TNO zal 
betrekken. De brief en de bijlagen bij de brief zijn te 
raadplegen via:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/mi-
nisterie-van-economische-zaken-en-klimaat/
documenten / kamerstuk ken /2020/02/21/ ka-
me rbr ie f- ove r -r a m i ng- ga s w i n n i ng- g r on i n-
gen-2020-2021-en-verder

Wetsvoorstel Versterking Groningen
Op 21 februari 2020 heeft de Ministerraad in-
gestemd met het concept van het Wetsvoorstel 
Versterking Groningen. Daarmee kan het con-
ceptwetsvoorstel ter advisering naar de Raad van 
State worden gezonden. Binnen het wetsvoorstel, 
dat tevens ter internetconsultatie heeft openge-
staan, wordt beoogd een publieke regeling te bie-
den voor de versterking van gebouwen in Gronin-
gen, waarmee gebouwen in Groningen onder de 
vastgestelde veiligheidsnorm worden gebracht. 
Deze zogenaamde ‘Meijdamnorm’ is gebaseerd op 
de maximaal aanvaardbare kans dat een individu 
overlijdt in of bij een gebouw door een aardbeving 
van 1 op de 100.000 per jaar. Volgens het kabinet is 
snelheid geboden en dus is de Raad van State ver-
zocht met spoed over het wetsvoorstel te adviseren. 
Het bericht is te raadplegen via:
ht t ps : //w w w.r ijk sove rhe id .n l /m i n i ste r ie s/
m i n i ste r ie -va n- e conom i sc he -z a ke n- e n-k l i -
m a a t / n i e u w s / 2 0 2 0 / 0 2 / 2 1 / m i n i s t e r -
raad-stemt-in-met-wetsvoorstel-versterking-gro-
ningen

de Groninger aardgaswinning
Per brief van 21 februari 2020 met kenmerk 
PDGB/20036645 heeft de Minister van Economi-

sche Zaken en Klimaat, de Tweede Kamer geïnfor-
meerd over de vergoeding van immateriële schade 
binnen de Tijdelijke Wet Groningen (Kamerstukken 

II 2018/19, 35 250, nr. 2) en de rol van het Instituut 
Mijnbouwschade Groningen (IMG). Vooruitlopend 
op de oprichting van het IMG heeft de minister aan 
drie hoogleraren (Albert Verheij, Marc Loth en Wil-
lem van Boom) gevraagd om binnen een commis-
sie immateriële schade te adviseren over de wijze 
waarop deze schade als gevolg van bodembewe-
ging door gaswinning door het IMG kan worden 
vergoed. Daarnaast is het IMG met een advies ge-
komen. Volgens de Minister blijkt uit de adviezen 
dat de problematiek van immateriële schade com-
plex en veelomvattend is. Er wordt geadviseerd om 
een generiek toepasbare methode te formuleren, 
waarin vertrouwen van burgers het uitgangspunt 
is. Deze aanpak dient rekening te houden met het 
spanningsveld tussen enerzijds de administratieve 
last van het behandelen van een groot aantal aan-
vragen en anderzijds de behoefte aan een zorgvul-
dige maatwerkaanpak om immateriële schade in-
dividueel vast te stellen. Het IMG meent dat binnen 
de systematiek in ieder geval rekening dient te wor-
den gehouden met: (i) de omvang van de schade, (ii) 
de veiligheid van de bewoner, (iii) de locatie van de 
woning, (iv) het aantal en/of de aard van de schade-
procedures en de bijbehorende af handelingsduur, 
en (v) eventuele andere bijzondere omstandighe-
den. De minister sluit hier impliciet bij aan en be-
noemt dat bewoners tevens gebaat moeten zijn bij 
een soepele en snelle schadeafwikkeling. De brief 
en de bijlagen bij de brief zijn te raadplegen via:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/mi-
nisterie-van-economische-zaken-en-klimaat/
documenten / kamerstuk ken /2020/02/21/ ka-
merbrief-over-immateriele-schade-door-gaswin-
ning-groningen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Onderzoek naar de langetermijnrisico’s van het 
afsluiten van zoutcavernes
Op 11 februari 2020 zijn de uitkomsten van het door 
TNO in opdracht van SodM uitgevoerde onderzoek 
naar de langetermijnrisico’s van het afsluiten van 
zoutcavernes gepubliceerd. Het beëindigen van de 
zoutwinning gaat gepaard met het afsluiten van 
de cavernes en de daarbij behorende putten alsme-
de de verplichting om bovengrondse installaties 
(mijnbouwwerken) ter verwijderen. Bij het afslui-
ten van de putten neemt de druk in de ondergrond 
tor doordat de achtergebleven pekel opwarmt. Het 
onderzoek richtte zicht op de gevolgen hiervan en 
eventuele lange-termijn risico’s. Om die risico-af-
weging bij (diepe) zoutcavernes te maken, achtte 
SodM het van belang een onderzoek naar de spe-
cifiek bij zoutcavernes bestaande langetermijnrisi-
co’s te laten uitvoeren binnen het Kennisprogram-
ma Effecten Mijnbouw. Binnen het onderzoek is 
gekeken naar de risico’s op microniveau (onder-
delen van een caverne), op caverne-schaal en op 
zoutstructuur-schaal. Uit het onderzoek volgt een 
tweetal conclusies, namelijk (i) het is met de huidige 
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kennis niet mogelijk om te bepalen of een diepe ca-
verne gaat lekken via zeer langzame permeatie, een 
gelokaliseerd lekpad of een scheur, en (ii) er onvol-
doende integratie is van de kennis van de micro-, 
caverne- en zoutstructuur-schaal, terwijl de drie 
processen (gezamenlijk) het lekmechanisme van 
een caverne (in aanzienlijke mate) kunnen beïn-
vloeden. Toch helpen de onderzoeksresultaten om 
de langetermijnrisico’s van de afsluiting van zout-
cavernes beter te begrijpen. De toezichthouder doet 
naar aanleiding van dit onderzoek de oproep om 
wettelijk vast te leggen dat bij het opstellen van het 
winningsplan al rekening gehouden moet worden 
met de fase na het sluiten van zoutcavernes en dus 
de volledige levenscyclus van het mijnbouwwerk in 
acht te nemen. Die informatie stelt de toezichthou-
der ertoe in staat om te beoordelen of de risico’s (op 
bodemdaling) acceptabel zijn, of de wijze van win-
ning aangepast dient te worden of geen doorgang 
dient te vinden. Meer informatie is beschikbaar op:
https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2020/02/11/
o n d e r z o e k - n a a r - d e - l a n g e t e r m i j n r i s i -
co%E2%80%99s-van-het-afsluiten-van-zoutcaver-
nes

Europese Commissie

Nieuw budget voor de Connecting Europe Facility
Er is voor dit jaar vanuit de Connecting Europe 
Facility (CEF) opnieuw budget beschikbaar gesteld 
voor ‘clean energy infrastructure’, waaronder elek-
triciteits- en gas infrastructuurprojecten. Het gaat 
om projecten die op de lijst staan van ‘projects of 
common interest’ (PCI). Dit jaar is er EUR 980 mil-
joen beschikbaar, dat gaat om het laatste restje bud-
get van de begrotingsronde van 2014-2020, waar in 
totaal EUR 4,9 miljard beschikbaar was voor ener-
gie-infrastructuurprojecten. Voor de volgende be-
grotingsronde (2021-2027) wordt er voorgesteld om 
de CEF fors uit te breiden, naar EUR 8,7 miljard voor 
energie-infrastructuur. Dan wordt de reikwijdte 
van het fonds ook vergroot, zodat niet alleen maar 
infrastructuurprojecten in aanmerking komen, 
maar ook grensoverschrijdende hernieuwbare 
energieprojecten. Meer informatie is beschikbaar 
op
https://ec.europa.eu/info/news/energy-union-
eu980-million-eu-funding-available-clean-energy-
infrastructure-2020-mar-13_en. 

Staatssteunonderzoek Aardgasopslag Frankrijk
De Europese Commissie is op 28 februari j.l. offici-
eel een staatssteunonderzoek naar het regulerings-
mechanisme van gasopslagcapaciteit in Frankrijk 
gestart. Hoewel de leveringszekerheid van aardgas 
een legitiem doel is, wordt onderzocht of het geko-
zen reguleringsmechanisme wel kosteneffectief is. 
Er zijn momenteel drie aanbieders van opslagcapa-
citeit, en de vraag is of de methode die Frankrijk ge-
bruikt (veiling van de benodigde opslagcapaciteit) 
niet tot te hoge compensatie leidt. Verder vraagt de 
Europese Commissie zich af of de positieve effecten 
van de leveringszekerheid niet teniet gedaan wor-
den door het negatieve effect op de interne markt, 

namelijk het verminderen van grensoverschrijden-
de handel en mededinging. De onderliggende docu-
menten zijn beschikbaar op https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/en/IP_20_351. 

Energieverbruik
Het primaire energieverbruik en het eindverbruik 
zijn nog respectievelijk 5 procent en 3 procent te 
hoog in vergelijking met de doelen die voor 2020 
gesteld zijn, zo blijkt uit de laatste cijfers (2018) die 
nu gepubliceerd zijn door Eurostat. Het verschil 
tussen het primaire verbruik en het eindverbruik 
is dat het primaire verbruik ook transmissie-, dis-
tributie en energieopwekkingsverliezen meetelt, 
en het eindverbruik niet. Het primaire energiege-
bruik is daarmee 0,71 procent gedaald ten opzichte 
van het vorige jaar (2017), maar het eindverbruik is 
juist heel licht gestegen (0,02 procent). Het doel voor 
2020 is een daling van 20 procent in vergelijking 
met het energieverbruik in 1990. Voor 2030 zijn de 
doelen nog verder aangescherpt. Meer cijfers zijn 
beschikbaar via:
h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / e u r o s t a t / d o c u -
ments/2995521/10341545/8-04022020-BP-EN.pd-
f/39dcc365-bdaa-e6f6-046d-1b4d241392ad. 

ACER

Raadplegingsdocumenten over gas 
transmissietariefstructuren
Op 6 maart j.l. heeft ACER een lijst met eerder ge-
publiceerde beoordelingen van raadplegingsdo-
cumenten over de transmissietariefstructuren in 
de gassector opgesteld. De lijst bevat verwijzingen 
naar alle raadplegingsdocumenten die door de nati-
onale regulerende instanties en/of transmissiesys-
teembeheerders opgesteld en door ACER beoordeeld 
zijn. De raadplegingsdocumenten werden opgesteld 
op basis van Verordening (EU) 2017/460 tot vaststel-
ling van een netcode betreffende geharmoniseerde 
transmissietariefstructuren voor gas. Art. 26 van 
deze Verordening vereist periodieke raadplegingen 
verricht door de nationale regulerende instantie 
of door de transmissiesysteembeheerder(s) over de 
methodologie van transmissietariefstructuren in 
de gassector. Art. 27 verleent ACER de bevoegdheid 
om de nationale raadplegingsdocumenten op en-
kele aspecten te analyseren en verbeteringen voor 
te stellen. De gepubliceerde lijst geeft een handig 
overzicht van de meest recente documenten en is 
te raadplegen via
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/
Publications/Pages/Publication.aspx

ENTSO-E 

TYNDP2020
ENTSO-E heeft op 28 februari 2020 de projecten 
bekend gemaakt die onderdeel zijn van het tien-
jarig netwerkontwikkelingsplan (Ten Year Net-
work Development Plan; TYNDP). De scenario’s 
voor het TYNDP waren al eerder gepubliceerd, 
maar nu is duidelijk gemaakt welke projecten in 
de plannen opgenomen gaan worden. Het gaat om 
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148 elektriciteitstransmissieprojecten en 25 elek-
triciteitsopslagprojecten. De volgende stap in het 
TYNDP-proces is een analyse van welke gedeel-
tes van het elektriciteitssysteem dan nog extra 
versterking behoeven richting 2040. Die analyse 
wordt vervolgens weer gebruikt als input voor 
het maken van nieuwe projectplannen voor net-
werkuitbreiding. Het hele proces en de lijst van 
projecten is beschikbaar op https://www.entsoe.
eu/news/2020/02/28/148-pan-european-electri-
city-transmission-projects-and-25-storage-pro-
jects-in-the-tyndp2020/. 

ENTSO-G 

Investeringsplannen van centraal-oost Europese 
transmissiesysteembeheerders
De transmissiesysteembeheerders van de landen in 
centraal oost Europa hebben hun regionale investe-
ringsplannen op het gebied van gasinfrastructuur 
gepubliceerd (CEE GRIP), zo meldt ENTSO-G in een 
persbericht van 24 februari 2020. In deze investe-
ringsplannen worden de verwachte vraag-, aan-
bod- en capaciteitsontwikkelingen voor de komen-
de 10 jaren geanalyseerd. De investeringsplannen 
dienen als aanvulling op het TYNDP 2018 opgesteld 
door ENTSO-G, met daarin specifieke informatie 
over de ontwikkelingen in centraal-oost Europa. 
Samengevat zijn de belangrijkste onderdelen van 
de CEE GRIP: de toekomstige ontwikkelingen van 
gastransport infrastructuur in centraal oost Eu-
ropa en simulaties van verschillende netwerkmo-
dellen om inzicht te krijgen in marktintegratie en 
leveringszekerheid. Ook wordt in de investerings-
plannen ingegaan op de vraag welke rol aardgas 
voor de landen in centraal oost Europa kan spelen 
in het behalen van de emissiereductiedoelstellin-
gen van de Europese Unie. Het volledige persbericht 
kan worden geraadpleegd via www.entsog.eu

Artikelen in andere tijdschriften
Met deze rubriek wordt beoogd een overzicht te 
bieden van artikelen over aspecten van het ener-
gierecht in andere tijdschriften, zowel Nederland-
se als buitenlandse. Suggesties voor verwijzingen 
naar andere dan de onderstaande tijdschriften 
worden door de redactie op prijs gesteld.
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