
 
 
Voorwaarden voor deelname Smart Grid Westland 
 

 
Algemene voorwaarden 
 
a. De deelnemer dient de digitale signalen (dagprognose) en stuursignalen (tariefsignalen) te 

kunnen ontvangen en dient in staat te zijn deze berichten automatisch te verwerken. 

b. Er dient ruimte te zijn voor flexibel transportvermogen in het specifieke (deel) net. Dit naar 

oordeel van Westland Infra. 

c. In beginsel geldt de voor een deelnemer vastgestelde waarde voor flexibel transportvermogen 

en/of totaal af te nemen vermogen voor onbepaalde tijd. Hierbij geldt dat klanten van Westland 

Infra met ‘normale’ gecontracteerde capaciteit voorrang krijgen ten opzichte van flexibel 

transportvermogen. Dit kan betekenen dat bij verhoging van gecontracteerde capaciteit door 

klanten van Westland Infra het flexibel transportvermogen bij deelnemers wordt gereduceerd 

overeenkomstig artikel 2 lid 4 van het Addendum. 

d. De deelnemer dient in staat te zijn het overeengekomen flexibele transportvermogen af te 

kunnen nemen. In het geval de deelnemer gedurende een periode van 3 maanden geen gebruik 

heeft gemaakt van (een deel) het flexibele transportvermogen dan houdt Westland Infra het 

recht voor een controle uit te voeren op deze mogelijkheid. Indien de deelnemer dan niet in 

staat blijft het vermogen te kunnen afnemen dan heeft Westland Infra het recht de deelname te 

beëindigen.  

e. De indeling in groepen zoals genoemd in het Addendum wordt op zijn minst 1 keer per 

kalenderjaar, te weten in oktober geëvalueerd hetgeen tot herindeling in groepen kan leiden.  

 
Specifieke voorwaarden 
 
a. Smart Grid Westland is een initiatief van Westland Infra en mede-ontwikkelaars en zal in fasen 

worden opgestart waarbij in beginsel geldt: 

a. Fase 1 : tot 31 maart 2019: maximaal 25 deelnemers; 

b. Fase 2 : vanaf 1 april 2019 t/m 31 december 2019: maximaal 100 deelnemers; 

c. Fase 3: vanaf 1 januari 2020: volledige openstelling. 

b. Een maand voorafgaand aan een volgende fase zal een evaluatie worden opgesteld. Op basis van 

deze uitkomsten wordt bepaald of naar een volgende fase kan worden gegaan of dat deze wordt 

uitgesteld. Westland Infra zal deze resultaten publiceren. 

c. Deelname zal in ieder geval kunnen plaatsvinden voor 4 ondernemingen die gedurende lange tijd 

zich hebben ingezet voor de totstandkoming en ontwikkeling van Smart Grid Westland 

d. Voorafgaand aan een fase zal Westland Infra op adequate wijze een mogelijkheid tot inschrijving 

openstellen. 

e. Van de inschrijvingen zal random een selectie worden gemaakt (via loting) zodat wordt voldaan 

aan de maximale aantallen zoals genoemd in randnummer a. Vervolgens zullen de inschrijvingen 

worden getoetst aan de voorwaarden. In het geval hierbij inschrijvingen afvallen dan zal er 

opnieuw een random selectie gemaakt worden uit de overblijvende inschrijvingen. Dit net zo 

lang tot de aantallen genoemd in randnummer a. worden gehaald. 
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