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Actualiteiten en signaleringen
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp., D. Drankier LL.M., G.J. Kreeft LL.M.,  
C.T. Nieuwenhout LL.M., M.T. Nieves-Zarate LL.M.  
en mr. T.N. Spijk-Belanova1 

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. 

TenneT

Jaarverslag 
Op 23 februari 2018 heeft TenneT het jaarverslag 
over het jaar 2017 gepubliceerd. Om leveringsze-
kerheid te garanderen en de energietransitie te 
bevorderen heeft TenneT in 2017 EUR 1.770 miljoen 
geïnvesteerd in het net in Nederland en Duitsland. 
Om aan deze financieringsbehoefte te voldoen 
heeft TenneT in 2017 zogenaamde ‘groene hybride 
obligaties’ uitgegeven met een waarde van EUR 1 
miljard. Om de te verwachten grote hoeveelheden 
hernieuwbare energie in te kunnen passen in het 
net voorziet TenneT een investeringsbehoefte van 
circa EUR 28 miljard in de komende tien jaar.
In het verslag kijkt TenneT terug op het afgelopen 
jaar en inventariseert het de belangrijkste mijlpa-
len, zoals de voortgang van de NordLink en de CO-
BRA kabel, die respectievelijk Noorwegen en Duits-
land en Denemarken en Nederland met elkaar 
verbinden (zie NTE 2014/3-4), de uitbreiding van het 
North Sea Wind Power Hub consortium, dat kijkt 
naar de mogelijkheid tot de aanleg van een ener-
gie-eiland nabij de Doggersbank (zie NTE 2017/5 en 
2017/6), en het starten van een pilotproject om mid-
dels blockchaintechnologie de batterijen van elek-
trische auto’s in te zetten voor het balanceren van 
de elektriciteitsmarkt (zie NTE 2017/3). Tevens be-
steedt TenneT aandacht aan de aanleg van het net 
op zee. TenneT is in nauw overleg met het Ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat over de aanleg 
van het offshore net. Voor de ontwikkeling van dit 
net zal de hieronder verder besproken ‘Routekaart 
windenergie op zee 2030’ leidend zijn. Tot 2030 ver-
wacht TenneT de aansluiting voor mogelijk 10.500 
MW aan offshore windenergie te realiseren op het 
Nederlandse deel van de Noordzee. Voor de aanslui-

1. Gijs Kreeft, Ceciel Nieuwenhout en Margarita Nie-
ves-Zarate zijn promovendi bij het Groningen Centre 
of Energy Law. Dinand Drankier en Tatiana Spijk-Be-
lanova zijn aangesteld als onderzoeker respectieve-
lijk Centre Administrator bij het GCEL. Deze rubriek 
betreft berichten die gepubliceerd zijn in de periode 
tot 31 maart 2018.

ting van deze parken kijkt TenneT uitdrukkelijk 
naar de mogelijkheden voor de aanleg van een in-
ternationale aansluiting met het Verenigd Konink-
rijk die internationale elektriciteitshandel met de 
aansluiting van windparken combineert (zie NTE 
2017/6). In Duitsland zal de door TenneT beheerde 
capaciteit voor het transporteren van op zee opge-
wekte windenergie groeien tot 7.000 MW in 2019.
Het jaarverslag is onderverdeeld in acht hoofdstuk-
ken. Het beslaat 166 pagina’s en kan geraadpleegd 
worden op www.tennet.eu.

Nieuwe CEO TenneT
Op 5 maart 2018 heeft TenneT aangekondigd dat 
Manon van Beek per 1 september 2018 wordt aange-
steld als de nieuwe CEO en voorzitter van de Raad 
van Bestuur. Van Beek is momenteel werkzaam als 
algemeen directeur bij Accenture Nederland en zal 
bij TenneT Mel Kroon vervangen die in januari aan-
gaf afscheid te nemen als CEO en voorzitter van de 
Raad van Bestuur (zie tevens deze rubriek in NTE 
2018/1-2). 
Voor meer details en het oorspronkelijke bericht 
zie www.tennet.eu.

Offshore eiland bij IJmuiden Ver
Overeenkomstig de op 27 maart 2018 door het Mi-
nisterie van Economische Zaken gepubliceerde 
‘Routekaart windenergie op zee 2030’ (zie hieron-
der), gaan TenneT en het Ministerie kijken naar de 
mogelijkheid om bij windenergiegebied IJmuiden 
Ver een eiland te realiseren voor het transport 
van elektriciteit naar land. In tegenstelling tot de 
windenergiegebieden dicht bij de kust die met een 
gestandaardiseerde wisselstroomaansluiting met 
het landnet worden verbonden, is voor verder af-
gelegen windgebieden als IJmuiden Ver het gebruik 
van gelijkstroomverbindingen noodzakelijk. Een 
dergelijke verbinding kan gerealiseerd worden 
middels de aanleg van meerdere gelijkstroomplat-
formen of via de aanleg van een kunstmatig eiland 
waarop de conversie- en transformatorstations 
geplaatst kunnen worden. De laatstgenoemde op-
tie heeft als voordeel dat de ruimtelijke impact be-
perkter is, dat de kosten lager zijn en dat het eiland 
voor subsidiaire doelen gebruikt kan worden, zoals 
de productie van waterstof, het faciliteren van een 
Windconnector en het huisvesten van onderhouds-
faciliteiten. Een eiland bij IJmuiden Ver kan tevens 
waardevolle ervaring opleveren voor de geplande 
North Sea Wind Power Hub nabij de Doggersbank.  
Voor meer details en het oorspronkelijke bericht 
zie www.tennet.eu.
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Gasunie

Toename van de vraag naar aardgas op de koudste 
dag
Op 1 maart 2018 heeft Gasunie meegedeeld dat op 
28 februari jl. Gasunie Transport Services 0,453 
bcm gas heeft getransporteerd (4,4 TWh energie). 
Deze hoeveelheid getransporteerd gas is vergelijk-
baar met de totale hoeveelheid elektriciteit die over 
een periode van tien dagen door Nederland wordt 
gebruikt. Deze stijging van de vraag naar aardgas 
werd veroorzaakt door de lagere temperaturen op 
28 februari 2018. De gemeten effectieve etmaaltem-
peratuur op die dag was minus 10,9 graden, waar-
mee 28 februari 2018 de koudste dag sinds zes jaar 
is geworden. 
Het grootste deel van het getransporteerde aardgas 
betrof laagcalorisch gas dat onder meer gebruikt 
wordt om woningen en gebouwen warm te houden. 
Met 0,335 bcm in een etmaal was dit ook de grootste 
hoeveelheid in zes jaar. De extra vraag naar laagca-
lorisch gas als gevolg van de koude periode wordt 
vooral opgevangen door ondergrondse bergingen 
(Norg, Alkmaar, Zuidwending, Epe (D)) en door 
de omzetting van hoogcalorisch (import)gas naar 
laagcalorisch gas door toevoeging van stikstof.
Het nieuwsbericht is te raadplegen op www.gas-
unie.nl

Advies GTS over verdere verlaging van gaswinning 
in Groningen
Op 27 maart 2018 heeft Gasunie Transport Service 
(GTS) een advies aan de Minister van Economische 
Zaken en Klimaat gestuurd omtrent leveringszeker-
heid op basis van verschillende scenarioanalyses. 
Deze scenario’s schetsen de mogelijke maatregelen 
waarmee een verdere afname van de gasproductie 
uit het Groningenveld gerealiseerd kan worden 
zonder de leveringszekerheid in gevaar te brengen. 
Volgens GTS kan het door de Staatstoezicht op de 
Mijnen aangegeven niveau van 12 bcm per jaar 
aan Groningenvolume bereikt worden door o.a. de 
bouw van een stikstoffabriek en het bijmengen van 
hoogcalorisch gas. Dit zal een afname opleveren 
van de gasproductie uit het Groningenveld van cir-
ca 7 bcm per jaar (bij een koud jaar). Daarnaast zal 
de omschakeling van (een deel) van de (industriële) 
laagcalorisch gas grootverbruikers in Nederland 
naar duurzame alternatieven of hoogcalorisch gas 
de vraag naar Gronings gas verder kunnen reduce-
ren. Deze maatregel zal tussen de 2,3 en 3,4 bcm per 
jaar besparen. Vervolgens worden in het verslag de 
af bouw van de exportmarkt, additionele inkoop 
van stikstof door GTS en verduurzamingsmaatre-
gelen genoemd. Samen zullen deze maatregelen 
zorgen voor een additionele verlaging van het Gro-
ningenvolume tussen de 2,7 en 4,2 bcm. De scena-
rio’s zijn tot stand gekomen in samenwerking met 
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
en een klankbordgroep bestaande uit leden van 
TNO en Planbureau voor de Leefomgeving.
Het volledige document is te vinden op www.gas-
unie.nl

Nieuwe overeenkomsten voor waterstofleiding
Op 27 maart 2018 hebben Gasunie, Dow Benelux 
en Yara overeenkomsten gesloten voor de realisa-
tie van de Green Deal ‘Waterstof voor de regio’. De 
overeenkomsten tussen Gasunie, Dow en Yara zijn 
de eerste stap naar de realisatie van de waterstof lei-
ding tussen Dow in Terneuzen en Yara in Sluiskil. 
De waterstof wordt door een niet meer in gebruik 
zijnde gastransportleiding vervoerd. Ondergronds 
transport zal ervoor zorgen dat waterstof efficiënt 
en veilig vervoerd kan worden, aldus Gasunie. De 
waterstof die vrijkomt bij de kraakinstallaties van 
Dow wordt ingezet als grondstof voor hoogwaardi-
ge producten van Yara. Dit leidt tot een afname in 
het energiegebruik van in eerste instantie 0,15 PJ 
per jaar en een CO2-besparing van 10.000 ton.
Het persbericht is te raadplegen op www.gasunie.nl

Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat

Kabinetsplannen wind op zee 2024-2030
Het kabinet heeft op 27 maart 2018 door middel van 
het publiceren van de ‘Routekaart windenergie op 
zee 2030’ (Kenmerk: DGETM-E2020/17177527) zijn 
plannen bekend gemaakt om tussen 2024 en 2030 
de capaciteit voor de opwekking van stroom op zee 
aanzienlijk uit te breiden naar 11,5 GW. Het gaat 
hierbij om een toevoeging van 7 GW aan capaciteit 
bovenop de eerder geplande 4,5 GW die in 2023 ge-
realiseerd moet zijn. De Routekaart wijst drie gebie-
den aan om de groei van wind op zee te realiseren: 
Hollandse Kust West (1,4 GW), de zee ten noorden 
van de Waddeneilanden (0,7 GW) en IJmuiden Ver 
(4,0 GW). De locatie voor de overige 0,9 GW wordt 
op een later moment bepaald. 
De ‘Routekaart windenergie op zee 2030’ is te vin-
den op www.rijksoverheid.nl.

Meer bevoegdheden voor gemeenten en provincies 
bij besluitvorming hoogspanningstracés
Bij nieuwsbericht van 29 maart 2018 heeft het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
bekend gemaakt dat de ministerraad heeft inge-
stemd met een wijziging van de Elektriciteitswet 
die ervoor moet zorgen dat gemeenten en provin-
cies inspraak krijgen bij de besluitvorming rondom 
bestaande hoogspanningstracéa. Dit houdt in dat 
TenneT verplicht wordt om op verzoek van lokale 
overheden tracé-aanpassingen te verrichten.
Het besluit van de ministerraad omvat tevens een 
bepaling over de verdeling van de kosten voor het 
omleggen of ondergronds leggen van bestaande 
tracés. Kleine gemeenten tot 30.000 inwoners die-
nen 15 procent van de kosten te dragen, grote ge-
meenten 20 procent, met een maximale bijdrage 
van 975.00 per kilometer tracé. De overige kosten 
dienen door de netbeheerder te worden gedragen. 
Geschat wordt dat dit besluit zal leiden tot een aan-
passing van 135 kilometer tracé, waardoor de door-
berekende kosten voor een gemiddeld huishouden 
maximaal EUR 1,37 per jaar zullen bedragen.
Het volledige nieuwsbericht is te vinden op www.
rijksoverheid.nl.
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Gaswinning Groningen wordt volledig beëindigd
Op 29 maart 2018 heeft de minister van Economi-
sche Zaken en Klimaat per brief (kenmerk: DGETM-
EI/18057375) de Tweede Kamer geïnformeerd over 
het kabinetsbesluit om de gaswinning in Gronin-
gen in de toekomst volledig te beëindigen. Volgens 
het kabinet zijn de maatschappelijke kosten die 
gepaard gaan met het handhaven van het huidige 
productieniveau niet meer aanvaardbaar. Het af-
schalen van de gaswinning zal in fasen plaatsvin-
den. Voor oktober 2022 dient het productieniveau 
reeds onder het niveau van 12 bcm per jaar te lig-
gen. Vanaf 2022 kan dit volume verder dalen tot 7,5 
bcm per jaar. Uiteindelijk zal het winningsvolume 
op nul moeten uitkomen. Met dit besluit gaat het 
kabinet verder dan het advies van Staatstoezicht op 
de Mijnen die een winningsplafond van 12 bcm per 
jaar heeft voorgesteld.
De voortvarendheid waarmee de gaswinning in 
Groningen kan worden afgebouwd is mede af han-
kelijk van de uitwerking van diverse maatregelen, 
waaronder de bouw van een extra stikstofinstalla-
tie die hoogcalorisch gas kan omzetten naar laag-
calorisch gas.
De kamerbrief is te vinden op www.rijksoverheid.
nl.

ENTSO-G

Gezamenlijk rapport ENTSO-E en ENTSO-G over 
Europese scenario’s voor gas en elektriciteit
Op 30 maart 2018 hebben ENTSO-E en ENTSO-G 
een gezamenlijk rapport over Europese scena-
rio’s voor gas en elektriciteit uitgebracht. Om hun 
EU-brede netwerkontwikkelingsplannen (TYND-
P's) op te stellen, ontwikkelen ENTSO-G en ENT-
SO-E robuuste en ambitieuze scenario's die het 
Europese energiesysteem beschrijven tot 2040. 
Deze scenario's zijn grotendeels opgesteld na raad-
pleging van o.a. vertegenwoordigers van de indus-
trie, nationale regelgevende instanties en lidsta-
ten. Deze gezamenlijke scenario’s schetsen drie 
mogelijke ontwikkelingen die zullen leiden tot een 
koolstofarm energiesysteem in overeenstemming 
met de EU-doelstellingen. De scenario's benadruk-
ken de rol van consumenten bij het bereiken van 
een koolstofarm energiesysteem, samen met de 
slimme integratie van de elektriciteits-, gas-, ver-
warming- en transportsystemen. De TYNDP's zul-
len vervolgens beoordelen welke elektriciteits- en 
gasinfrastructuur nodig is om te voldoen aan de 
EU-doelstellingen op het gebied van klimaat en 
energie: duurzaamheid, voorzieningszekerheid en 
marktconcurrentie.
Het tienjarige netwerkontwikkelingsplan  2018 
van ENTSO-G is te raadplegen via: https://www.
entsog.eu/publications/tyndp/2018#ENTSOG-TEN- 
YEAR-NETWORK-DEVELOPMENT-PLAN-2018 

ACER

Richtsnoeren inzake hamsteren van capaciteit 
binnen de intra-day elektriciteitsmarkten 
Op 22 maart 2018 heeft ACER richtsnoeren gepu-
bliceerd inzake het hamsteren van capaciteit in de 
intra day elektriciteitsmarken. Het hamsteren van 
capaciteit houdt in de verwerving van beschikbare 
transmissiecapaciteit zonder het gebruiken of het 
effectief gebruiken. Deze richtsnoeren zijn gepu-
bliceerd in het kader van de Verordening REMIT 
die tot doel heeft de transparantie te vergroten 
en marktmanipulatie in de groothandelsmarkt te 
voorkomen. Meer informatie over deze richtsnoe-
ren is te vinden via https://acer.europa.eu/Media/
News/Pages/ACER-publishes-guidance-on-ca-
pacity-hoarding-in-intraday-electricity-mar-
kets-that-could-constitute-market-manipulation.
aspx.

Europese Commissie

Tennet Duitsland
Op 19 maart 2018 heeft de Europese Commissie 
aangekondigd een formeel onderzoek te openen 
naar mogelijke overtredingen van het mededin-
gingsrecht door TenneT Duitsland vanwege het 
beperken van transmissiecapaciteit tussen Dene-
marken en (West-)Duitsland. Dit zou mogelijk een 
inbreuk zijn op het verbod misbruik te maken van 
een dominante marktpositie door te discrimineren 
op de herkomst van de elektriciteit (Duits of Deens). 
TenneT Duitsland heeft hierop gereageerd met een 
aantal toezeggingen (commitments) om de zorgen 
van de Europese Commissie te verminderen. Twee 
concrete toezeggingen zijn dat TenneT onder nor-
male marktomstandigheden een gegarandeerde 
minimumcapaciteit van 1300 MW aanhoudt op de 
interconnector tussen de twee landen. Daarnaast 
zou TenneT alleen de capaciteit op de interconnec-
tor tot onder het gegarandeerde niveau kunnen 
verminderen in het geval van een beperkt aantal 
bijzondere omstandigheden, zoals het uitvallen 
van een kritiek netwerkelement, onvoldoende re-
dispatchmogelijkheden of countertrading-capaciteit 
om congestie te verlichten of als een andere TSO dat 
verzoekt. Deze toezeggingen van TenneT zullen in 
ieder geval voor negen jaar in werking blijven en 
een derde partij zal monitoren of TenneT zich aan 
zijn toezeggingen houdt. 
Op 27 maart 2018 heeft de Europese Commissie 
alle stakeholders uitgenodigd om te reageren op de 
voorgestelde toezeggingen van TenneT. Na de rea-
geertermijn van vier weken zal de Europese Com-
missie beslissen of de toezeggingen van Tenner de 
gesignaleerde mededingingsrechtelijke problemen 
in voldoende mate oplossen.
In een communicatie op 19 maart 2018 geeft TenneT 
aan de beslissing van de Commissie met belangstel-
ling tegemoet te zien. Daar de capaciteitsberekenin-
gen van TenneT berusten op Europees energierecht 
en daar dezelfde methodiek toegepast wordt aan 
alle grenzen met capaciteitskrapte in Europa, kan 
de beslissing van de Commissie naar de mening 
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van TenneT een precedent scheppen voor de verde-
re ontwikkeling van het juridische raamwerk voor 
elektriciteitshandel in Europa. 
De zaak is te volgen via zaaknummer 40461 DK/DE 
Interconnector.

Nieuwe marktrapporten elektriciteits- en gasmarkt 
EU
Op 27 maart 2018 zijn er nieuwe marktrapporten 
voor de Europese elektriciteits- en gasmarkt uitge-
bracht. Uit deze rapporten blijkt dat er in december 
2017 een record aan windenergie was opgewekt in 
de EU: 41 TWh, ongeveer 16 procent van de Europe-
se elektriciteitsmix. Verder blijkt dat de Europese 
elektriciteitsconsumptie nu losgekoppeld is van de 
groei van het BNP: hoewel het BNP sinds 2010 met 
12 procent gegroeid is, is de elektriciteitsconsump-
tie met 4 procent gekrompen. In het laatste kwar-
taal van 2017 zijn de groothandelsprijzen voor elek-
triciteit een stuk hoger dan dezelfde periode het 
jaar ervoor. Dat heeft te maken met het uitvallen 
van enkele kerncentrales in Frankrijk, waardoor 
vervangende (duurdere) fossiele elektriciteitsbron-
nen moesten worden gebruikt. 
Wat betreft de gasmarkt wordt vermeld dat de gas-
consumptie 6 procent groter is dan in 2016, en nog 
nooit zo hoog geweest is sinds 2010. Vanwege een 
explosie bij Baumgarten en tegelijkertijd proble-
men met de Forties offshore pijpleiding naar het VK 
was er kort een verstoring van de markt, maar dit 
is snel weer opgevangen. Verder is de LNG-import 
het laatste kwartaal van 2017 16 procent gestegen 
in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2016, en 
is de eerste LNG-levering uit Yamal (Rusland) aan-
gekomen.
De rapporten zijn te raadplegen op https://ec.euro-
pa.eu/energy/en/data-analysis/market-analysis. 

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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