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Geachte heer Don,
Hierbij ontvangt u. namens de gezamenlijke netbeheerders, een voorstel tot wijziging van de
voorwaarden zoals bedoeld in anikel 31. eerste lid. onderdeel d, van de Elektriciteitswet 1998 en
artikel 12b. eerste lid. onderdeel f. van de Gaswet. Het betreft de GebiedsindeIingscode elektriciteit en
de GebiedsindeIingscode gas.
Aanleiding tot het vooretel
Op grond van artikel 2 van beide documenten dient eenmaal per twee jaar een voorstel voor
actualisering van de gebiedsindelingen te warden gedaan. Het onderhavige voorstel dient als invulling
van die bepaling.
Hoofdlijn van het voorstel
Na de recente wijzigingen van beide GebiedsindeIingscodes is de reguliere twee jaanijkse actualisering
summier. Naast enkele redactionele verbetenngen stellen de gezamenlijke netbeheerders voor om ook
de gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2019 to vemerken in beide GebiedsindeIingscodes.
lnhoud van het voorstel
De codeteksten met de voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. De vigerende
codetekst is in die bijlage zwart gekleurd. Toe te voegen tekst is mad gekleurd en onderstreept. Te
verwijderen tekst is rood gekleurd en doorgehaald.
Toelichting op het voorstel
Op 1 januari 2019 zijn door gemeentelijke herindelingen een twaalftal nieuwe gemeenten ontstaan. Een
aantal van deze gemeentelijke herindelingen hebben ook gevolgen voor de GebiedsindeIingscodes
omdat bij die herindelingen betrokken (voormalige) gemeenten met name genoemd worden in deze
codes. Hoewel strikt genomen de huidige actualisering van de GebiedsindeIingscodes gebaseerd dient
te worden op de situatie per 31 december 2018, zijn de gezamenlijke netbeheerders van mening dat
het onwenselijk is de verwerking van de gemeentelijke herindeling in de GebiedsindeIingscodes pas in
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de actualisering van 2021 te vemerken. De Wet algemene regels herindeling bepaalt dat een
gemeentelijke herindeling altijd ingaat op 1 januari. De gezamenlijke netbeheerders stellen daarom
tevens voor om de peildatum voor de actualisen'ng van de Gebiedsindelingscodes één dag op te
schuiven. naar 1 januari van het jaar waarin de actualisering gedaan wordt. Tot slot is bij de gemeente
Steenwijkedand de kem Heetveld geschrapt. omdat die conform de Basisregistratie Adressen en
Gebouwen reeds onderdeel uitmaakt van de kem St. Jansklooster.
Altematieven voor (onderdelen van) het codewijzigingsvoorstel
Aangezien het voorstel het in |ijn brengen van de Gebiedsindelingscode met de feitelijke indeling van
gemeenten betreft. is er geen reéel altematief.
Consequenties van het voorstel voor aangeslotenen en eventuele andere betrokkenen
Het voorstel brengt de Gebiedsindelingscodes in |ijn met de vigerende gemeentelijke indeling en
draagt op die manier bij aan de duideiijkheid van de rechtspositie van aangeslotenen.
Samenhang met andere codewijzigingsdossiers
Het voorstel heeﬂ een raakvlak met het voorstel (tarief)regu|ering grootverbruikaansluitingen gas‘.
Aangezien reden van de aanpassingen van de Gebiedsindelingscode voor beide trajecten
verschillend is, en de aanpassingen in andere artikelen plaatsvinden, is er voor gekozen beide
wijzigingen als separate voorstellen in behandeling te brengen.
Toetsing aan artikel 12f van de Gaswet
Actualisering van de gebiedsindelingen draagt bij aan het doelmatig functioneren van de energievoorziening (onderdeel b). het doelmatig handelen van afnemers (onderdeel d) an een goede
kwaliteit van dienstvedening van de netbeheerders (onderdeel e).
Gevolgde procedure
Het voorstel tot codewijziging is op 28 maart 2019 door de Taakgroep Regulering van Netbeheer
Nederland vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders zoals bedoeld in artikel 32.
eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en in artikel 12c van de Gaswet.

Het overleg met de representatieve organisaties van partijen op de gas- en eiektriciteitsmarkt. zoals
bedoeld in artikel 12d van de Gaswet en artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998 heeft plaatsgevonden
in een vergadering van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten, gehouden op 25 april 2019.
Het op dit voorstel betrekking hebbende deel van het verslag van deze bijeenkomst is opgenomen in
bijlage 2 bij deze brief. De bespreking in het GEN heeit niet geieid tot aanpassingen in het voorsteI
Besluitvorming en inwerkingtreding
Ten aanzien van de inwerkingtreding hebben we geen speciﬁeke wensen. Gezien de geringe omvang
van het voorstel ligt spoedige besluitvorming wet in de |ijn der verwachting.
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Uiteraard zijn wij desgewenst gfaag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daanoe
contact opnemen met de beer—van ons bureau (gegevens zie bn'efhoofd).
Met vriendelijke

oet,

AneJurJus

Diréteur
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91-02-2013) he‘ll 10379103
[12-15-201ﬂ no“ 2010202167

Gebiedsindelingscode gas
(....)

[2302-20191 WWW

Mikel 2 W'q'ziging van de Gebiedslndelingscode gas
Uitertijk op 1 juli van elk oneven jaar dienen de gezamenlijke netbeheerders.
uitgaande van de situatie op N—deeembev—van-voorgaand 143mm
W'jaar, een voorstel tot actualisen'ng van de gebiedsindeling in bij

91-02-2013] ”1039751103

[1512-2015] In“ 2019207531
{Ia-0520191 Von-I 31-20mm

de Autoriteit Consument en Markt.

(....)
pIoz-zoiqm Iowsmn
12302-2019] but mumlssse

Anlkcl 4 Met regional. gasu'anspom

93-02-201! WWW
"mammal 51-20194”

3.

(....)
EneIds B.V. beheert het regionale gastransportnet in:

(....)
c.

de provincie Overijssel met uitzonden'ng van de gebieden genoemd in het
eerste lid onderdelen a, b en c, WW en het vijfde lid.
onderdelen d tot en met h g;

1‘

(....)
[23-02-2019] w ICWUITIEMSB
“”201! m ”4019-1“

Liander N.V. beheert het regionale gastransportnet in:

(....)
d.

de provincie Geidedand, met uitzondering van de gebieden genoemd in het

eerste lid, ondecdelen—arben-e nndetdﬁLd. het derde lid, onderdelen c—en

d :93. en he! zesde lid, onderdeel b;

h.

9302-201! MI MN
IIWEIHM RIMS-1E

5.

NM RENDO beheert het regionale gastransportnet in:

(....)

e.

[23-02-2019] “1m
“mammal R-m1ﬂ

de Zuid-Hollandse gemeenten Alphen a/d Rijn, Hillegom. Kaag en Braassem,
Katwijk. Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noodwijkeuheue
Oegstgeest. Teylingen, Voorschoten, Wassenaar. Zoeterwoude:

6.

de Overijsselse gemeente Steenwijkeriand. met uitzondering van de kemen
Heeeveid; St. Jansklooster en Vollenhove.

Stedin Netbeheer B.V. beheert het regionale gasiransportnet in:
a. de Friese gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadeel, Dengevadeel_.- .
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m,

.“

I. ‘- 'Sliﬂd

”gadgaﬁ-Emlin

b.

Schiermonnikoog en Tietjerksteradeel)
de Gelderse gemeenten—Hngewaaiﬂeﬁﬂm uitsluitend in de kemen
Heukelum, Spijk en Asperen;

d.

de

Noord-Hollandse

gemeenten

Aalsmeer,

Amstelveen,

Beverwijk,

Bloemendaal, Castricum. Haademmediede—en—Spaamude, Heemskerk.
Heemstede, Ouder-Amstel. Uitgeest. Uithoom en Zandvoon enge-
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[1511-1999] non-1190005
[2702-2000] 0.111111102460123
[12052016] m 201mm
[1310mm no“ 10030090

Gebiedsindelingscode elektriciteit
(....)

[131020101 w 1mm

We! 2 WUzlging van de Gebledsindelhgscodc claktridtclt

[1511-19991 Ian-111190005
[25002010] m 10303723
[101272015] 0.111112019207501
“3102013: In“ 101000000
[130520101 Vow-I Ila-20101505

Uitenijk op 1 juli van elk oneven jaar dienen de gezamenlijke netbeheerders,
uitgaande van de situatie op y—deeember—van—voevgaand Liannaﬂmhﬂ
1195mm Jaar, een voorstel tot actualisering van de gebiedsindeling in bij
de Autoriteit Consumem en Markt.

(....)
[1511-19901 mesons
1250020101 m 10303223
[13052012] 0.111111031113114
2200201610.“ 2010200022
[101020171 m 2017005439
[13102015] I.“ 1003009

Artlkel 4

Met regional hoogspannlngsnct

(....)
[1340-2018] M 1303119
[130520191 W 31-20191”

3.

(....)

Liander N.V. beheert het regionaal hoogspanningsnet in:
b.

de Zuid- Hollandse gemeenten Alphen a/d Rijn, Boskoop, Hillegom, Kaag en
Braassem, Katwijk. Leiden. Leiderdorp, Lisse. Nieuwkoop. Noordwijk.
Meme Oegstgeest, Rijnweude Teylingen,VeeI=sehe1en.
Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude;

(....)

(1511-19991 Ian-11190005
[250020101 m 10:10a
[13052012] 0.111111031113114
[22002016] be“ 201mm
[030120171 bum 201700500
[1511-20171 0.111112011120577
|1310201q mm 10103009

Artikel 5

He! mlddcn- en laagspannlngsnu

“0102010; mm 10032109
[Immum III-20101505

3.

Enexis Netbeheer B.V. beheert bet midden- en laagspanningsnet in de
provincies Groningen, Drenthe. Noord-Brabant. Limburg en Overijssel met
uitzondering van het midden- en Iaagspanningsnet in de gebieden genoemd in
het eerste lid, het vierde lid, onderdeien b en c en hat vijfde Iidrondewdeei-b.

[1310-2015] In“ 1303009
[1305201qm 31-20194“

4.

Liander N.V. beheert het midden- en laagspanningsnet in:

(....)
9.

de Zuid-Hoilandse gemeenten Alphen a/d Rijn, Hillegom, Kaag en
Braassem, Katwijk. Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,
WW Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten. Wassenaar. de
voormalige gemeente Zevenhuizen——Moerkapelle en de gemeente
Zoeterwoude.

(....)
[1310-201! N 1900019
“345-101! m RIDE-1%

6.

(....)

Stedin Netbeheer B.V. beheen het midden- en laagspanningsnet in:
d.

BR-2019—1596

in de provincie Gelderland in de gemeente WW de
kemen Heukelum, Spijk en Asperen.
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| Gobrulkersplatform Eloktrlcitelts- on
1 Gastransportnetten

2 Datum

1 25 april 2019

1, Plaats A

NBNL, Den Haag

‘ Notulen

-(Notu|eerservice Nederland)

j Voorzitter
g Secretaﬁs
Aanwezsg

F
T
g
f

Namens de representatleve organ/saves:

VEMW:
NVDE/NWEA:
PAWEX:
I E-NL

1
‘

Namens een representatief dee/ van de partijen dat zich

1
i

bezighoudt met Ieveren, transporteren en meten van
1 energie:

i

3 Namens de gezamenlijke netbeheerders:

|

‘

}‘ Afwezug.

TCOGEN,
Consumentenbond, EFET. FME-CWN, NEDU,
,

‘_ NOGEPA, TenneT, UNETO-VNI, VA, VEDEK, Vereniging
j Eigen Huis, VGGP, VGN. VMNED. VNCI. VNO-NCW en

L VOEG

[...1
3.

I

Concept codowljzlglngsvoorstel actualiserlng Gobledslndellngscode (D-

2019-09658)

NBNL geeft een toelichting. Naast de inhoudelijke wijzigingen aan de gebiedsindeling
wordt in het voorstel tevens als ijkmoment voor toekomstige actualiseringen 1 januari
voorgesteld.

Er is gen commentaar op het voorstel.
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De voolzitter concludeert dat de vergaden'ng er unaniem mee akkoord is om het
voorstel naar ACM te sturen.
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