
 

Netinfrastructuur en aanverwante thema’s 

Zoals Leon Straathof naar het komende jaar kijkt, dan ziet hij een minstens zo grote bak met werk op 

ons afkomen. Hij zal een werkplan maken, waar hij in probeert te schatten hoeveel tijd de 

belangrijkste thema’s en sub-thema’s gaan kosten. Naast de reguliere vergaderingen (commissies, 

werkgroepen, GEN-vergaderingen, ACM- klankbordgroep-bijeenkomsten, afstemming met de 

bureaus) voorziet hij in ieder geval veel werk in: 

1. Tekort aan netcapaciteit 

• Bewaken voortgang aanleg extra capaciteit door benutten storingsreserve 

• Uitwerken curtailment en non-firm aansluitcontracten 

• Afronden model overeenkomst Cablepooling en dan uitrollen over leden. Daarnaast 

beetpakken andere drempels om MLOEA toe te passen. 

• Borgen belangen rondom netinfra in regionale energiestrategieën 

• Ondersteunen Energie Samen bij opzet flex activiteiten. 

• Gesprekken met omvormerfabrikanten en netbeheerders regelmogelijkheden omvormers 

zon, wind en opslag. 

• Gesprekken met netbeheerders en marktpartijen over real-time interface voor curtailment 

en non-firm ATO. 

2. Wet- en regelgeving 

• lobby voor acceptabel aansluit- en transportregime in energiewet 1.0. Consultatie 

Energiewet; zienswijze moet uiterlijk 11 februari worden ingediend. 

• Deelname aan werkgroep met netbeheerders en marktpartijen voor afmaken 

codewijzigingsvoorstel congestiemanagement, uitwerken nieuwe regels voor 

congestiemanagement 

• verder stroomlijnen compliance aan codes elektriciteit (RfG) 

3. Dienstverlening netbeheerders 

• afdwingen radicale transparantie 

• intensiveren samenwerking / convenanten 

• uitwerken mogelijkheden voor zelfaanleg 

4. Energiesysteem van de toekomst 

• verbeteren modellering duurzame opwek in infrastructuurverkenningen 

• uitwerken elektrificatie, flexibiliteit en systeemintegratie 

• uitwerken van een adequater tariefstelsel  

5.           Dialoog tussen marktpartijen, netbeheerders en overheden             

• Klankbordgroep II3050. 

• Afronden handreiking systeemintegratie. Verder uitrollen slimme energiecombinaties in 

de regio. 



• Opstarten werkgroep in NVDE-verband over toekomstig Tariefstelsel en eraan 

deelnemen. (Voortzetting OTE werkgroep Tarieven.) 

• Opstellen en bespreken convenanten met netbeheerders. 

• Afronden werkgroep Netimpact NP-RES. Mogelijk vervolg deelname Energie Samen aan 

thematafel Energie-infrastructuur RES-sen NH. 

• Tweeweekselijke sessies Werkgroep oplossingen transportschaarste. 

6.                  Prestaties netbeheerders              

• Vanaf februari inspreken op totstandkoming investeringsplannen 2022. 

• Voeren procedure tegen Stedin over buitenproportionele tariefverhoging.. 

7.                  Belangenbehartiging        

• Na verkiezingen lobbyisten ondersteunen t.b.v. boodschappen naar kamerleden tijdens 

formatie. 

8.                  Verenigingen       

• Deelnamen aan  commissies en werkgroepen NVDE / NWEA / Holland Solar waar netinfra 

van belang is.  

• Opstarten nieuwe werkgroepen Grid Codes en Omvormers. 

• Veel afstemming met en tussen bureaus.  

Leon Straathof, 25 januari 2021. 


