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Codewijzigingsvoorstel wijzigen aansluitplicht gas LNB
Geachte heer Don,

Hierbij ontvangt u, namens de gezamenlijke netbeheerders, een voorstel tot wijziging van de
voorwaarden zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid van de Gaswet.
Aanleiding tot het voorstel
De aanleiding van het voorstel is de wijziging van de wettelijke aansluittaak van de netbeheerder van
het landelijk gastransportnet per 1 januan‘ 2020. De wijziging in de aansluittaak is onderdeel van het
wetsvoorstel Voortgang Energietransitie.
Inhoud van het voorstel
Er wordt voorgesteld om de Aansluitcode gas LNB en de lnvoedcode Gas LNB te wijzigen. Verder
wordt voorgesteld om de Aansluitcode Gas LNB — Aansluitpunt en de Meetcode Gas LNB — Meting
door Aangeslotene in zijn geheel in te trekken.
lntrekking van twee codes:
Zowel de Aansluitcode Gas LNB — Aansluitpunt en de Meetcode Gas LNB — Meting door
Aangeslotene hebben enkel betrekking op directe afnemers en waren speciﬁek opgesteld ter invulling
van de huidige aansluittaak waarin GTS enkel het aansluitpunt aanlegt. Er zijn gedurende de Iooptijd
van deze taak en deze codes geen directe afnemers met een aansluitpunt aangesloten. De codes zijn
dus voor geen enkele partij van toepassing en het is niet voorzien dat ze voor inwerkingtreding van de
nieuwe aansluittaak op enige partij van toepassing warden. Deze twee codes kunnen daarom worden
ingetrokken.

Adikelsgewijze toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de Aansluitcode Gas LNB en
lnvoedcode Gas LNB:

IBAN NL51 ABNA 0613001036

BTW-nummer NL8185.25.101.BO1
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ﬁnsiuitgggg gas LNﬁg
1.1.1, 2.1.1, 2.2 — Tekstuele verbeteringenl corrigeren typo's

2.1.5- In dergelijke gevallen wordt de aansluiting afgesloten. zoals ook in de zin voorafgaand aan de
wijziging vermeld, en niet siechts het aansluitpunt.
3.1.0 - De verwijderde tekst had te maken met een beslissing op bezwaar uit 2008. Deze tekst is
inmiddels ruimschoots achterhaald en niet Ianger van toepassing. Om onnodige venNarring te
voorkomen is deze tekst nu vewvijderd.
3.1.1 — Vewvijderde tekst: De eerste vewvijderde zin komt — anders verwoord — terug in 3.1.1. De
tweede venNijderde zin komt terug in 3.8. De iaatste venivijderde zin beginnend met “ Als de
aansluiting die de afnemer. ..” is venNijderd omdat de artikelen waarnaar wordt venNezen zelf worden
geschrapt (3.1.5) of al waren geschrapt (2.1.9) of anderszins niet van toepassing zijn (GTS zal
normaal gesproken met realisatie van een aansluiting starten voordat aangeslotene kan aantonen dat
de gasinstailatie voldoet aan 2.1.1/2.12). Tot slot is een verwijzing naar artikel 15 van de Gaswet is
niet nodig omdat de bepalingen van de Gaswet altijd boven de codes gaat.

3.1.0/3.1.1 — De nieuwe tekst met betrekking tot het aanvragen van en aansluiting is deeis gebaseerd
op de recentere codeteksten met betrekking tot het aanvragen van een aansluitpunt en geeft wat
meer inhoud aan het te volgen proces en de te nemen stappen. Na ontvangst van de aanvraag zal
GTS een alternatievenafweging maken. Hiertoe is vrijwel altijd ook verdere input van de aanvrager
nodig; vandaar dat er sprake is van een gezamenlijk onderzoek. Na afronding hiervan zal GTS de
functionele speciﬁcatie en de projectspeciﬁcatie kunnen opstellen. Het resultaat hiervan zal in de
overeenkomst worden opgenomen. De overeenkomst bevat onder meer de relevante kenmerken van
de te realiseren aansluiting en de gemaakte afspraken ten behoeve van het realiseren van de
aansluiting, waaronder de planning. De benodigde dooriooptijd voor het opstellen van deze
overeenkomst is erg afhankelijk van zowel het soort aangevraagde aansluiting (kan heel divers zijn)
als van de medewerking van de aanvrager; vandaar dat er geen (zinvolle) standaardtermijn in de code
kan worden opgenomen.

3.1.2 - GTS legt vanaf 2020 alleen de (geheie) aansluiting aan.
3.1.3 — Bepaling van de juiste locatie voor het meet— en regelstation en het overdrachtpunt is
maatwerk waarbij zowel aangeslotene als GTS in redelijkheid en met oog voor elkaars belangen tot

overeenstemming moeten komen.

3.1.5 — Verwijderd. want GTS gaat de geheie aansluiting aanleggen.
3.1.6 - Verwijderd, want GTS legt de geheie aansluiting aan. Aan de gasinstallatie van aangeslotene
worden reeds eisen gesteld in hoofdstuk 2.
3.2.2 Bepalingen omtrent wijzigingen (waaronder wijzigingen in leveringsdruk) zijn opgenomen in het
nieuwe artikel 3.7. Inhoudelijk wijziging betreft dat de bepaling over het kunnen stellen van “Financiéle
voorwaarden" is vemijderd. De kosten van wijziging van een aansluiting worden naar aanleiding van
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de besluitvorming met betrekking tot NC TAR vanaf 2020 gesocialiseerd. Er wordt hiervoor dus geen
aparte factuur meer naar aangeslotene verstuurd en zijn er in die zin dus ook geen “ﬁnanciéle
voonNaarden" meer.
Oude 3.3.1/3.321334 De eisen t.a.v. gaskwaliteit zijn geschrapt uit de aansluitcode. De Regeling
van de Minister van Economische Zaken van 11 juli 2014. nr. WJZ/13196684. tot vaststelling van
regels voor de gaskwaliteit (“MR") is na vaststeiling van deze code van kracht geworden en is van
toepassing op aansluitingen van directe afnemers. Deze MR is bovenliggende regelgeving en gaat
voor de codes. De MR bepaalt dus wat wel en niet kan en mag en bevat de actuele grenswaarden van
de kwaliteitsparameters. Om tegenstrijdigheden tussen de MR en de codes te voorkomen is het van
belang om de grenswaarden in slechts één document vast te leggen.
Nieuwe 3.3.1 - Er wordt in 3.3.1 nu venNezen naar de Regeling Gaskwaliteit. Formeel zou ook de
verwijzing naar de MR niet nodig zijn. maar GTS hecht hier toch aan omdat de bepalingen van de MR
voor alle partijen van belang zijn.
3.3.2 - Dit was de oude 3.3.3. maar is door wegvallen van oude 3.3.2 vemummerd. In deze tekst
wordt nu (ook) verwezen naar de MR Gaskwaliteit in plaats van de tabellen in de codes.
3.3.3 — Vernummerd door verwijdering van artikelen (was 3.3.5)

3.4.2/3.4.3 — Bepalingen omtrent wijzigingen (waaronder wijzigingen in capaciteit) zijn opgenomen in
het nieuwe artikel 3.7. Inhoudeiijk wijziging betreft dat de bepaling over het kunnen stellen van
“Financiéle voorwaarden" is vewvijderd. De kosten van wijziging van een aansluiting worden naar
aanleiding van de besluitvorming met betrekking tot NC TAR vanaf 2020 gesocialiseerd. Er wordt
hiervoor dus geen aparte factuur meer naar aangeslotene verstuurd en zijn er in die zin dus ook geen
“financiéle voowvaarden” meer.
3.5.1/ 3.5.2 - T.a.v. venNijderde tekst: Zie uitleg bij 3.1.0
3.5.1 I 3.5.2 - GTS is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de aansluiting. De fysieke
verbinding is onderdeel van de aansluiting. De voorgesteide tekst is dus completer.
3.6 — " ‘lnstaliatie' is onduidelijk. Gasinstallatie" is de gedeﬁnieerde term.
3.7 Aangeslotene mag een verzoek indienen tot wijziging van de aansluiting. Dit artikel dekt onder
andere de verwijderde artikelen 3.2.2. (wijziging leveringsdruk) en 3.4.2 (wijziging capaciteit).
3.8 GTS zal elke aanvraag voor een nieuwe aansluiting of een wijziging welwillend beoordelen. Indien
een aanvraag evident onredelijk is of aantoonbaar in strijd is met beginselen van doelmatig netbeheer
of indien een aansluiting met dezelfde functionaliteit tegen aanmerkelijk lagere investeringskosten
door een regionale netbeheerder kan worden gerealiseerd dan moet GTS een aanvraag kunnen
weigeren. Uiteraard dient deze weigering uitvoerig te worden toegelicht.
5.2 - Verwijderd. Deze dienst heeft GTS tot heden nooit verleend en lijkt zich ook moeilijk te
verhouden tot de bepalingen van Wet VEt.
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5.3/5.4 — Het zorgen voor juiste metingen is onderdeel van de wettelijke taken van GTS. Deze kosten
worden gesocialiseerd. Er wordt dus geen aparte rekening gestuurd indien de meetapparatuur
vervangen wordt.
lnvoﬁcodg Ga§ LNB:

1.1.1- Om uit 1e sluiten dat de invoedcode onbedoeld gaat gelden voor groen gas boosters tussen
RNB en GTS is duidelijk gemaakt dat netkoppelingen niet onder deze invoedcode vallen. De
venNijzing naar "artikel 10a. lid 1, onder d” van de Gaswet is ook venNijderd omdat dit wetsartikel met
Wet VET is geschrapt. Tot slot is er een zin toegevoegd dat ervoor moet zorgen dat bij een eventuele
toekomstige overname door GTS van aansluitleidingen die behoren bij huidige aansluitpunten, de
bepalingen van aansluitingen zuilen gaan gelden (GTS wordt dan o.a. verantwoordelijk voor het
beheer en onderhoud).
3.1.0/3.1.1- De te volgen (aanvraag)procedure en de meest relevante bepalingen hebben in 3.1.0 en
3.1.1 meer inhoud gekregen. Er is hierbij, zo veel mogelijk aangeslotenen bij de bepalingen in de
aansluitcode. Zo weten alle partijen beter waar ze aan toe zijn en wat ze van de andere partij mogen
vewvachten.
3.1.2 — GTS Iegt alleen nog een aansluiting aan. Daarom is aansluitpunt gewijzigd naar aansluiting.
3.1.3 — Het overdrachtspunt is niet langer (direct na) het aansluitpunt, maar moet in onderling overieg.
en met oog voor wederzijdse belangen. worden bepaaid.
3.5 — Nieuw artikel waarin nog eens duidelijk wordt dat GTS verantwoordelijk is voor het beheer en
onderhoud van haar deel van de aansluiting. De overgangsbepalingen van wet VEt zorgen ervoor dat
voor bestaande aansluitpunten de aangeslotenen verantwoordelijk blijven voor het beheer en
onderhoud van de aansluitleidingen. Het GTS-gedeelte van de aansluiting bestaat bij aansluitpunten
slechts uit het aansluitpunt zelf en GTS is dus ook alleen verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud van dit aansluitpunt.
Daarnaast is door de toevoeging "tot en met het overdrachtspunt” de onderhoudsbepallng ook van
toepassing op aansluitleidingen die bij aansluitpunten behoren en die mogelijk in de toekomst door
GTS worden overgenomen (afhankelijk van een nog uit te voeren onderzoek).

3.6- Nieuw artikel waarin wordt verhelderd dat de aangeslotene een verzoek tot wijziging van de
aansluiting mag indienen.
3.7- Nieuw artikel. GTS zal elke aanvraag voor een nieuwe aansluiting of een wijziging welwiiiend
beoordelen. Indien een aanvraag evident onredelijk is of aantoonbaar in strijd is met beginselen van
doelmatig netbeheer of indien een aansluiting met dezelfde functionaliteit tegen aanmerkelijk iagere
investen‘ngskosten door een regionale netbeheerder kan worden gerealiseerd dan moet GTS een
aanvraag kunnen weigeren. Uiteraard dient deze weigering uitvoerig te worden toegelicht.
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Consequenties voor aangeslotenen en andere belanghebbenden
Momenteel is het nog zo dat GTS slechts een aansluitpunt bouwt en dat partijen zelf moeten zorgen
voor de rest van de aansluiting. Daamaast zijn (nieuwe) aangeslotenen momenteel nog
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de juiste gasmetingen. De voorgestelde wijziging houdt in dat
GTS de gehele aansluiting gaat aanleggen, inclusief meet- en regelapparatuur. Voor panijen die ai
beschikken over een aansluiting krijgen geen aparte rekening meer indien op hun verzoek een
wijziging van de aansluiting wordt gerealiseerd.
Verder zijn de bepalingen ten aanzien van het aanvragen van een nieuwe aansluiting, daar waar
mogelijk. uitgebreider beschreven.
Gevolgde procedure en altematieven
Het voorstel is vastgesteld als een voorstel namens de gezamenlijke netbeheerders in een
vergadering van de Taakgroep Regulering. d.d. 23 mei 2019. Het overleg met representatieve
organisaties van partijen op de elektriciteits- en gasmarkt, zoals bedoeld in anikel 12d van de Gaswet
heeft plaatsgevonden in een bijeenkomst van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten
(GEN) op 20 juni 2019. Het op de bespreking van dit voorstel betrekking hebbende deel van het
verslag van dit overleg is opgenomen in bijlage 2 bij deze brief. Naar aanleiding van de vergadering is
het voorstelaangepast. De aanpassingen zijn vermeld in bijlage 3
Planning van de besluitvorming en inwerkingtreding
Gezien de inwerkingtredingsdatum van de relevante wetsartikelen. dienen de voorgesteide
codewijzigingen 1 januari 2020 in werking te treden.
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid om dit voorstel nader toe te lichten. U kunt daartoe contact
opnemen met—an Gasunie Transport Services B.V.

_@gastransport.nl) of de heer_van ons bureau (zie aanhef).

Met vriendeli'ke

directeur

Bijlagen:
1. Codeteksten met voorgesteide wijzigingen
2. Versiag GEN-vergadering
3. Commentarenmatrix
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Aansluitcode Gas LNB
1.1.1
Deze Aansluitcode gas LNB bevatten de voorwaarden met betrekking tot de wijze waarop de
netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet en een direct aangeslotene de aansluiting en het
Iandelijk gastransportnet technisch en operationeel compatibel Iaten zijn en blijven. zodanig dat de
gasinstallatie van de direct aangeslotene veilig aan het iandelijk gastransportnet verbonden is en blijﬁ.
en het gas in de aansluiting overeenkomstig de Meetcode gas LNB kan worden gemeten en op
gecontroleerde wijze aan het Iandelijk gastransportnet kan worden onttrokken. Deze Aansluitcode gas
LNB beoggtbeegen de veiligheid, doeImatigheid en betrouwbaarheid van de aansluiting 1e
waarborgen en het milieu te ontzien.

2.1.1

Aangeslotene dient er voor te zorgen dat de gasinstallatie (blijft) voldoe(n)t aan de bij of
krachtens de wet gestelde voorwaarden op het gebied van veiligheid, opdat de
gasinstallatie geen gevaar zal opleveren voor het ongestoord functioneren van het Iandelijk
gastransportnet noch voor personeel van de netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet
aim voor door de netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet ingeschakelde derden.
In dat geval is het bepaalde in 2.1.2 tot en met 2.1.5 van toepassing.
2.1.5

Wanneer aangeslotene niet voldoet aan het bepaalde in 2.1.3 en/of 2.1.4 is de
netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet bevoegd de gasinstallatie voor rekening van
aangeslotene te (Iaten) onderzoeken. Indien de gasinstallatie blijkens dit onderzoek naar
het oordeel van de netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet niet voldoet aan de bij of
krachtens 2.1.1 gestelde voorwaarden, is aangeslotene verplicht de gebreken voor zijn
rekening binnen de door de netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet opgegeven
termijn en op de door de netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet opgegeven wijze te
herstellen. Daarenboven heeft de netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet de
bevoegdheid om de aansluiting af te sluiten. De netbeheerder van het Iandelijk
gastransportnet kan aan het ongedaan maken van de maatregel nadere ﬁnanciéle en
operationele voonivaarden verbinden, die gerelateerd zijn aan de inspanningen die de
netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet heeft moeten verrichten en de kosten die hij
heeft moeten maken in verband met het afsluiten van het—aansiuitpunt—de aansluiting en het
ongedaan maken hiervan. Deze maatregel zal niet eerder ongedaan worden gemaakt dan
nadat de reden voor het treffen van deze maatregel is weggenomen en de kosten van de
maatregel en van het ongedaan maken daarvan door aangeslotene aan de netbeheerder
van het Iandelijk gastransportnet zijn vergoed. De netbeheerder van het Iandelijk
gastransportnet is overigens niet verplicht uit eigen beweging na te gaan of is voldaan aan
het bepaalde in 2.1.1 tot en met 2.1.5.
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2.2

Aangeslotene staat er voor in dat de afname van gas niet zodanig is dat de veiligheid en/of
doelmatige en betrouwbare werking van het landelijk gastransportnet in gevaar wordt dan
wel kan worden gebracht. Aangeslotene is verplicht om, indien een dergelijke situatie zich
toch voordoet of dreigt voor te doen, de netbeheerder van het landelijk gastransportnet zo
snelsgoedig mogelijk, tijdig voorafgaand aan die situatie te informeren en de door de
netbeheerder van het landelijk gastransportnet ter zake gegeven aanwijzingen op te volgen.

Een partii die een aansluitinq wenst op het Iandeliike qastransportnet dient daartoe een
aanvraaq in bii de netbeheerder van het Iandeliik qastransportnet door middel van het
invullen van het aanvraaqformulier dat door de netbeheerder van het Iandeliik
qastransportnet op haar website beschikbaar zal worden qesteld. Na ontvanqst van het
verzoek zullen de netbeheerder van het landeiiik qastransportnet en aanqeslotene

gezamenljjk onderzoek doen naar de mooeiiikheden om de aansluitinq te realiseren.

Partiien zullen in qoed overleq ernaar streven om zo spoediq moqeliik de overeenkomst ter
realisatie van de aansluitinq te kunnen ondertekenen.

Voordat de aangevraagde aansluiting zal worden gerealiseerd, dient aangeslotene de
overeenkomst bedoeld in 3.1.0 te ondertekenen. Deze overeenkomst bevat onder meer de
voorziene planninq, de benodiqde afspraken ten behoeve van het realiseren van de
aansluitinq. civielrechteliike bepalinqen en de specifieke kenmerken van de aansluitinq.
zoals. maar niet noodzakeliik beperkt tot. de locatie van de meet- en reqelinstallatie en van
het overdrachtspunt en de msieke eigenschagpen van de aansluiting waaronder in ieder

geval de ieverinqsdruk en cgpaciteit. De relevante speciﬁeke kenmerken uit de
overeenkomst bedoeld in 3.1.0. worden oggenomen in de aansluitovereenkomst.
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3.1 .2

De netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet en de aangeslotene bepalen'In onderling
overleg de termijn waarbinnen de iysiekevepbinding-dan—weide-geheie-aansluiﬁng zal
worden gerealiseerd.
De netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet en de aangeslotene zullen zich
inspannen cm 20 spoedig mogeiijk te beschikken over de vereiste vergunningen.

3.1 .3

De netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet en de aangeslotene bepalen in
onderling overleg de plaats waar de—ﬁyeieke—verbinding—zalde meet- en regelinstallatie en
het overdrachtspunt zoals beschreven In 3. 6 zullen worden gerealiseerd Bii het begalen
van deze locaties zullen partiien onder meer rekeninq houden met wederziidse
belanqen waaronder het belanq van een qoede toeqankeliikheid ten behoeve van
toekomstiqe werkzaamheden en met het belanq de aansluitinqtaak op doelmatiqe wﬂz_e
uit te voerenT
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312133.22

lndien door de netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet of aangeslotene wordt
vastgesteld dat het gas op het overdrachtspunt niet beschikbaar is gesteld met de
afgesproken leveringsdruk. zullen de netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet en
aangeslotene elkaar daarover zo spoedig mogelijk informeren.

3.3.1
Het gas dat door de netbeheerder van het Iandeliik gastransmnnet og een aansluiting beschikbaar

wordt gesteld moet voldoen aan de begalingen van de Regeling Gaskwaliteit
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Indien aangeslotene een aansluiting heeft op een gedeelte van het landelijk
gastransportnet dat H-gas transporteert, kunnen de netbeheerder van het landelijk
gastransportnet en aangeslotene, indien en voor zover uit het door de netbeheerder van
het landelijk gastransportnet uitgevoerde onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, nadere
afspraken maken over de Wobbe index en de overige kwaliteitsparameters binnen de in
3—3—1—wenegeven—Biilaqe 3 van de Reqelinq Gaskwaliteit opqenomen bandbreedtes
De netbeheerder van het landelijk gastransportnet kan met de aangeslotene nadere
ﬁnaneiéieen—operationele voonIvaarden overeenkomen die verband houden met de
nadere afspraken over de Wobbe index en de overige kwaliteitsparameters.
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3:34

Indien door de netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet of aangeslotene wordt
vastgesteld dat het gas op het overdrachtspunt niet voldoet aan de (afgesproken)
gaskwaliteit, zullen de netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet en aangeslotene
elkaar daarover zo spoedig mogelijk informeren.

34:33.42

Aangeslotene zal de vastgelegde capaciteit niet overschrijden. tenzij de overschrijding het
rechtstreeks gevolg is van werkzaamheden als omschreven in 6.1.2 en 6.1.4. Ingeval
aangeslotene de vastgelegde capaciteit overschrijdt, kan dit er toe leiden dat die capaciteit
niet of niet met de afgesproken Ieveringsdruk ter beschikking kan worden gesteld.
Bovendien wordt elke overschrijding van die capaciteit beschouwd als een situatie als
bedoeId in 2.2 en is de aangeslotene verplicht de netbeheerder van het Iandelijk
gastransportnet voor zover redelijkerwijs mogelijk tijdig voorafgaand aan die situatie te
informeren en de door de netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet ter zake gegeven
aanwijzingen op te volgen. De netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet kan in een
dergelijke situatie verlangen dat de vastgelegde capaciteit (aan de realiteit) wordt
aangepast en kan met de aangeslotene ﬁnancieJeen—operationele voowvaarden
overeenkomen die verband houden met die gewijzigde capaciteit.
3.5.1
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WOe netbeheerder van Iandeliik qastransportnet is verantwoordeliik voor het
beheer en onderhoud van de aansluitinq. Het'Is de aangeslotene niet toegestaan
handelingen te (Iaten) verrichten aan de aansluitingiysiekeverbinding zonder
uitdrukkelijke toestemming van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet.

3.5.2

en—Markt—zan—vastgesteki—geidtdat—tet_
Tot het instellen, justeren, repareren en dergelijke
van de apparatuur van dea
aansluiting ziinﬁysieke—verbmding—_uitsluitend de netbeheerder
van het landelijk gastransportnet of de door hem geautoriseerde personen bevoegd_—zi}n—

3.6

Het overdrachtspunt is het fysieke verbindingspunt tussen enerzijds het landelijk
gastransportnet en anderzijds de W van de aangeslotene. of tussen
enerzijds het landelijke gastransportnet en anderzijds de aansluiting van de aangeslotene
waar het gas het landelijk gastransportnet verlaat; dit verbindinQSpunt Iigt (gezien vanuit het
landelijk gastransportnet) éen meter achter de isolatiemof van de aansluiting, tenzij de
netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de desbetreffende aangeslotene anders
zijn overeengekomen — indien de netbeheerder de aansluiting niet in beheer heeft op een
tussen de netbeheerder en de aangeslotene onderling overeengekomen verbindingspunt.

3._7

lndien aanqesiotene een wiiziqinq wenst van een of meerdere van de in de
aansluitovereenkomst opqenomen kenmerken van de aansluitinq. zal hii hierover tiidiq met
de netbeheerder in overleq treden. Op basis van de door aangeslotene verstrekte qeqevens
zullen partiien qezamenliik onderzoek doen naar de moqeliikheden om deze wiiziqina(en) te
realiseren. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet kan met de aanqesIotene
operationele voorwaarden overeenkomen die verband houden met die wiiziqinq. Voordat de
netbeheerder van het Iandeliik qastransportnet de wiiziqinq zal realiseren dient de
aangeslotene de hiertoe opgestelde overeenkomst te ondertekenen. De
aansluitovereenkomst zal dienovereenkomstig worden gewiizigd.

g;

Een aanvraag voor een aansluiting of een aanvraag voor het wiizigen van een aansluiting

zal niet op onredeliike qronden door de netbeheerder van het landeﬂjk qastransportnet
worden qeweiqerd. De netbeheerder van het Iandeliik qastransoortnet zal bii de beoordeli_ng
van deze aanvraqen onder meer rekeninq houden met het belanq van doelmatiq netbeheer
en het belang om de maatschapgeliike kosten van infrastructurele maatreqelen niet onnodid
te verhogen. Een eventuele weigering om aan een aanvraag te voldoen zal door de
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netbeheerder van het landeliik gastransportnet zo snel mogeliik, doch uiteriiik binnen 3
weken na deﬁnitief besluit door de landeliik netbeheerder, schrifteliik met redenen omkleed
worden toelicht.

Een minimum meetcapaciteit, dit is de capaciteit waarbij de ondergrens van het
meetbereik van de meet— en regelinrichting wordt bereikt, wordt vastgelegd op basis van
de door aangeslotene aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet verstrekte
gegevens. Indien aangeslotene wijziging verlangt van de vastgelegde minimum
meetcapaciteit. zal hij hierover tijdig met de netbeheerder van het landelijk
gastransportnet in overleg treden. Op basis van de door aangeslotene verstrekte
gegevens. doet de netbeheerder van het landelijk gastransportnet onderzoek naar de
mogelijkheden om de gewenste minimum meetcapaciteit te realiseren. Een gewijzigde
minimum meetcapaciteit wordt In overleg door de netbeheerder van het landelijk
gastransportnet en aangeslotene vastgelegd. De—netbeheerder—van—het—iandehjk

Aangeslotene zal er voor zorgen dat de hoeveelheid afgenomen gas niet structureel
en/of planmatig zal komen te iiggen in het capaciteitsgebied tussen nul en de minimum
meetcapaciteit en zodanige maatregelen nemen opdat een goede inzet van de meet- en
regelinrichting wordt gewaarborgd. Aangeslotene is verplicht om de netbeheerder van
het landelijk gastransportnet, indien zich een situatie van een dergelijke onderschrijding
voordoet of kan voordoen, te informeren, voor zover mogelijk tijdig voorafgaand aan die
situatie, en de door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet ter zake gegeven
aanwijzingen op te volgen. Voorts is aangeslotene verplicht, indien en voor zover hij
structureel en/of planmatig de overeengekomen minimum meetcapaciteit onderschrijdt,
met de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in overleg te treden over een
lagere minimum meetcapaciteit. Op basis van de door desbetreffende aangeslotene
verstrekte gegevens. doet de netbeheerder van het landelijk gastransportnet onderzoek
naar de mogelijkheden om een lagere minimum meetcapaciteit te realiseren. Een
gewijzigde minimum meetcapaciteit wordt in overleg door de netbeheerder van het
landelijk gastransportnet-en aangeslotene vastgelegd De—netbeheerder—van—het—iandekjk

QM

Indien aangeslotene gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de meet— en
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regelinrichting niet correct functioneert of een afwijking vertoont. zal de netbeheerder van
het Iandelijk gastransportnet de meet— en regelinrichting controleren en zo nodig
handelend optreden (justeren) volgens het bepaalde in de Meetcode gas LNB. De
kosten hiervan komen voor rekening van de netbeheerder van het Iandelijk
gastransportnet, tenzij een eventueel geconstateerde onnauwkeurigheid de toegestane
afwijkingen, zoals gedeﬁnieerd in de Meetcode gas LNB, niet overschrijdt, in weik geval
de kosten voor rekening van aangeslotene komen.

“ﬂ

lndien wordt vastgesteld dat de meet— en regelinrichting niet correct functioneert. maar
het tijdstip waarop dit niet-correct functioneren is begonnen niet kan worden bepaald.
wordt het niet—correct functioneren geacht te zijn begonnen halverwege de datum
waarop het niet—correct functioneren is vastgesteld en de datum van de Iaatste
onbetwiste controle van de meet— en regelinrichting. De datum waarop het niet-correct
functioneren is vastgesteld, wordt geacht te zijn de datum waarop de controle is
uitgevoerd die het niet—correct functioneren volgens 5.7 aantoonde. De door de meet- en
regelinrichting gemaakte fout gedurende de periode tussen de datum waarop het nietcorrect functioneren is begonnen. dan wel wordt geacht te zijn begonnen, en de datum
waarop de meter weer naar behoren functioneert. zal in overleg met aangeslotene door
de netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet worden geschat. Correctie vindt
evenwel slechts plaats binnen de termijnen zoals genoemd in de artikelen 2.4.1 en 2.5.1
van de Allocatiecode gas.

1.1.1

De lnvoedcode gas LNB is van toepassing op aansluitpunten en aansluitingen waardoor
gas wordt ingevoed door een invoeder op het Iandelijk gastransportnet, met uitzondering
van verbindingen tussen hoge druk gastransportnetten en netkoppelingen. Bepalingen in
de lnvoedcode gas LNB betreffende aansluitingen hebben uitsluitend betrekking op
aansluitingen die eiqendom zijn en beheerd worden door de netbeheerder van het
‘
'
Iandeliik gastransportnet. '
onder—d—GaswekDe lnvoedcode gas LNB bevat de voorwaarden met betrekking tot de
wijze waarop de invoeder en de netbeheerder van het Iandelijk gastransportnet de
invoedingsinstallatie en het Iandelijk gastransportnet technisch en operationeel
compatibel Iaten zijn en blijven. zodanig dat de invoedingsinstallatie en het Iandelijk
gastransportnet veilig aan elkaar verbonden zijn en blijven, en het gas kan worden
gemeten en op gecontroleerde wijze in het Iandelijk gastransportnet kan worden
ingevoed. Deze lnvoedcode gas LNB beoogt de veiligheid, doelmatigheid en
betrouwbaarheid van de invoedingsinstallatie en het Iandelijk gastransportnet te
waarborgen en het milieu te ontzien.
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3.1. Aanleg van het—aansluitpuntde aansluiting

Een partii die een aansluiting wenst op het landeliike gastransgortnet dient daartoe een
aanvraaq in bii de netbeheerder van het landelijk gastransportnet door middel van het
invullen van het aanvraaqformulier dat door de netbeheerder van het Iandeliik
gastransportnet op haar website beschikbaar zal worden oesteld. Na ontvanost van het
verzoek zullen de netbeheerder van het landeliik qastransportnet en aanaeslotene
gezamenliik onderzoek doen naar de moqeliikheden om de aansluitinq te realiseren.
Partiien zullen in goed overleg ernaar streven om zo spoedig mogelijk de overeenkomst ter
realisatie van de aansluiting te kunnen ondertekenen.

Voordat de aanqevraaqde aansluitinq zal worden qerealiseerd, dient aanqeslotene de
overeenkomst bedoeld in 3.1.0 te ondertekenen. Deze overeenkomst bevat onder meer de
voorziene planninq. de benodiqde afspraken ten behoeve van het realiseren van de
aansluitinq. civielrechteliike bepalinqen en specifieke kenmerken van de aansluitinq. zoals,
maar niet noodzakeliik beperkt tot, de locatie van het overdrachtspunt. en de fvsieke
eiqenschappen van de aansluitinq. waaronder in ieder qeval de capaciteit en bepalinqen ten
aanzien van leveringsdruk,

3.1.2

De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de invoeder bepalen in onderling
overleg de termijn waarbinnen het—aamtuitpuntde aansluiting zal worden gerealiseerd.
De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de invoeder zullen zich inspannen
om zo spoedig mogelijk te beschikken over de vereiste vergunningen.

3.1.3

De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de invoeder bepalen in ondening
overleg de plaats waar het aansluiipunbverdrachtsgunt zal worden gerealiseerd. Bii het
Mlen van de locatie van het overdrachtspunt zullen Dartiien onder meer rekeninq
houden met het belang van een goede toegankeliikheid ten behoeve van toekomstige
werkzaamheden en met het belanq om de aansluitinqtaak op doelmatiqe wiize uit te
voeren.
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3.5 Beheer en onderhoud

3.5.1

De netbeheerder van het Iandeliik gastransportnet is, vanuit het Iandeliik gastransmrtnet
gezien, tot en met het overdrachtsgunt verantwoordeliik voor het beheer en onderhoud van
aansluitpunten en aansluitingen.
3.6 Wiizigen aansluiting
3.6.1

lndien aanqeslotene een wiiziqinq wenst van de aansluitinq zal hii hierover tiidiq met de
netbeheerder in overleq treden. Op basis van de door aanqeslotene verstrekte qeqevens

doen nartiien qezamenﬂik onderzoek naar de moqeliikheden om deze wiiziqinq te

realiseren. De netbeheerder van het Iandeliik qastransportnet kan met de aanqeslotene
operationele voorwaarden overeenkomen die verband houden met die wiiziainq. Voordat de
netbeheerder van het Iandeliik qastransportnet de wiiziqinq zal realiseren dient de
aanqeslotene de hiertoe opqestelde overeenkomst te ondertekenen.
3.7 Beoordeling aanvragen
3.7.1

Een aanvraaq voor een aansluitinq of een aanvraaqvoor het wiiziqen van een aansluitinq
zal niet op onredeliike gronden door de netbeheerder van het Iandeliik qastransportnet
worden qeweiqerd. De netbeheerder van het Iandeliik qastransportnet zal bii de beoordelinq
van deze aanvraqen onder meer rekeninq houden met het belanq van doelmatiq netbeheer
en met het belanq de maatschappeliike kosten van infrastructurele maatreqelen niet
onnodiq te verhoqen. Een eventuele weiqerinq om aan een aanvraaq te voldoen zal door de
netbeheerder van het Iandeliik dastransportnet zo snel moqeliik, doch uiterliik binnen 3
weken na deﬁnitief besluit door de Iandeliik netbeheerder. schrifteliik met redenen omkleed
worden toelicht.
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Van

Gebruikersplatform Elektricltelts- en
Gastransportnetten (GEN)

Datum

20 juni 2019

Notulen

—Notuleerservice Nederland)

Plaats

Voorzitter

Secretaris

Aanwezig

NBNL, Den Haag

Namens de representatieve organisaties:

VEMW:
PAWEX:
E-NL
VMNED

Namens de gezamenlijke netbeheerders:
NBNL:

Tennet
GTS

Afwezig

[...]

COGEN, Consumentenbond, EFET, FME-CWN,

NEDU, NOGEPA, NVDE/NWEA, UNETO-VNI.

VA, VEDEK, Vereniging Eigen Huis, VGGP, VGN,

‘ VMNED, VNCI, VNO-NCW en VOEG

Codewijzigingsvoorstel veranderende aansluitplicht LNB (D-2019-09761)
4.
GTS wijst er ter toelichting op dat met de Wet Voortgang Energietransitie de
aansluitplicht ook voor het landelijke netbeheer is gewijzigd. GTS wordt weer
verantwoordelijk voor de aanleg van de gehele aansluiting. Dat Ieidt tot wijziging in de
codes en de afspraken betreffende de verantwoordelijkheden van GTS en de
aangeslotene. Vandaar dit codewijzigingsvoorstel dat per 1 januari 2020 in zou
moeten gaan.
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VEMW heeft verduidelijkende vragen. Hoe wordt geborgd dat de aansluitplicht wordt
uitgevoerd op basis van de meest doelmatige kosten en hoe krijgen de
aangesiotenen daar comfort over? Onder ‘intrekking van twee codes' staat: “Er zijn
gedurende de iooptijd van deze taak en deze codes geen directe afnemers met een
aansluitpunt aangesloten". Dat is niet juist, omdat er vier aansluitpunten van
afnemers zijn gereaiiseerd.
Dan de invoedcode Gas LNB, toelichting artikel 3.5 (GTS is verantwoordelijk voor
haar deel van de aansluiting). Moet dat niet zijn ‘GTS is verantwoordelijk voor de
aansluiting’?
Dan toelichting artikel 3.2.2. Waarom beperkt dit artikel zich tot informeren? Wat
gebeurt er na het informeren?
Dan nog een drietal artikelsgewijze opmerkingen.
o Pag. 8/14, de aansluitcode Gas. artikei 3.3.2.: Waarom beperkt dit artikel zich tot
H-gas. Heeft dat alies te maken met het besluit dat er geen G-gasaansiuitingen
zijn toegestaan, of is er een andere reden?
o Pag. 10/14, artikel 3.8: Wat is ‘binnen een redelijke termijn’?
. Pag. 10/14, artikel 5.2: Aan de Iaatste zin toevoegen “wordt in overleg door de
netbeheerder van het landelijk gastransport en aangeslotene vastgelegd’. Dat is
een verzoek van VEMW.

De secretaris leest de per mail aangeieverde vragen van NOGEPA voor. NOGEPA
vraagt om een bevestiging dat de aansluitcode Gas alleen betrekking heeft op exit
en niet op entry. Ten aanzien van de code zelf: bij 1.1.1. valt er een gat voor de
periode 1 april 2011 — 31 december 2019. In die tijd was GTS verantwoordelijk voor
alleen het aansluitpunt. Voor de NOGEPA-leden zijn er twee gevallen waarin de
leden zelf de aansluiting hebben aangelegd. GTS heeft een project opgestart waarin
onderzocht wordt of deze aansluitleidingen door GTS kunnen worden overgenomen.
Deze potentiele overname is wel gecovered in 3.5. maar niet in 1.1.1. Dat zou wel in
1.1.1. gecovered moeten worden.
Bij 3.5.1. staat in de tekst: “De netbeheerder van het landelijk gastransportnet is tot
en met het overdrachtspunt". Als daar de gasstroom gevolgd zou worden. zou “tot en
met' beter aangepast kunnen worden in 'vanaf’. Het alternatief is ook goed. vanuit het
LNB gezien, ‘tot en met het’.
Ingaande op de eerste vraag, stelt GTS dat de aangeslotene in het verleden de
aansluitkosten moest betalen. Met NC-TAR, die ook ingaat per 2020, komen er geen
aparte facturen meer voor een aansluiting, maar iedereen betaalt een
capaciteitstarief. Dus dan is er geen relatie meer tussen wat een nieuwe
aangeslotene gaat betalen voor zijn aansluiting en de kosten die daarmee gemoeid
zun.
Met betrekking tot ‘hoe wordt geborgd dat GTS op doelmatige wijze al zijn
werkzaamheden doet’. wordt gesteld dat GTS internationaal wordt gebenchmarkt en
GTS krijgt zijn kosten vergoed die op de Iijn liggen van de meeste efﬁciénte
internationale tarief. Dus als GTS ondoelmatig haar taken zou uitvoeren, krijgt zij ook
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haar kosten onvolledig vergoed. Dat is dus de prikkel voor GTS om haar taken wel
doelmatig uit te voeren.

Het gegeven dat GTS wordt gebenchmarkt zou, volgens VEMW, misschien een
foutieve prikkel kunnen zijn: waar voorheen de perceptie zou kunnen zijn dat de
aansluiting kostendekkend is, zou dat nu tot de omgekeerde beweging kunnen
leiden, namelijk dat getracht wordt de kosten zo veel mogelijk te minimaliseren,
omdat de kosten volgens de benchmark niet geheel vergoed zouden worden. Dit zou
in de ultieme situatie ertoe kunnen leiden dat dat ten koste gaat van het voldoen aan
de veiiigheidseisen.

GTS ziet in dat de prikkel zich wijzigt, maar de veiiigheid wordt gegarandeerd door
nog andere toezichthouders dan al|een ACM.
Met betrekking tot de tweede vraag betreffende de codes: een aantaI aansluitpunten
zijn inderdaad gerealiseerd sinds 2011 (aan het eind van het jaar zullen dat er zeven
zijn in de sfeer van productie en/of opslag). De twee codes, die beide betrekking
hebben op de direct aangeslotene met een aansluitpunt, worden opgeheven. Het
gaat echter om invoeders en daar geldt een invoedcode voor, en die blijven gewoon
bestaan.
De derde vraag: in de invoedcode staat inderdaad dat GTS verantwoordelijk is voor
haar deel van de aansluitingen. Waarom moet daar niet staan ‘de gehele
aansluiting’? De voorwaarden met betrekking tot de aansluitpunten blijven vooralsnog
bestaan na 2020.
VEMW concludeert dat het voorstel van GTS dus pas geldt wanneer die zeven
aansluitpunten ook zouden zijn overgenomen door GTS.

GTS bevestigt dat. Een oplossing zou kunnen zijn dat gezegd wordt dat GTS
verantwoordelijk is voor het deel van de aansluiting tot en met het overdrachtspunt.
Dit punt zou in de toelichting verduidelijkt kunnen worden.
Dan 3.3.2.: partijen zullen elkaar informeren op het moment dat geconstateerd wordt
dat niet op de juiste Ieveringsdruk het gas beschikbaar wordt gesteId. De vraag is
waarom dit zich beperkt tot ‘informeren’. Natuurlijk moet daar een vervolgactie op
volgen. Dat is echter geregeld in de aansluitovereenkomst (art. 5.2 van de algemene
voorwaarden behorende bij de aansluitovereenkomst).
Dan de vraag waarom zich dat beperkt tot H-gas. De aanleiding om dit op te nemen
in de code was de inpassing van LNG in het Nederlandse gassysteem.
Dan de vraag ‘wat is binnen een redelijke termijn?’ (met betrekking tot een
aansluiting). Dat is afhankeiijk van het soort aanvraag en weike informatie daarvoor
nodig is.
VEMW benadrukt deze iaatste kwestie helder te willen hebben, omdat anders

teruggevallen moet worden op het Burgerlijk Wetboek met zijn ‘redelijkheid en
billijkheid’, tenivijl men in codes speciﬁeker tracht te zijn, in dit geval gas. Bij
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elektriciteit kent men hier heel veel specificaties met betrekking tot termijnen. Dus wat
maakt gas 20 veel anders dat uitgegaan wordt van ‘elk geval is weer anders'?

GTS wijst op de vele soorten aanvragen die allemaal onder dezelfde code vallen.
Voor dit soort aanvragen is de complexiteit belangrijk: het gebied waarin men actief
is; mogelijke alternatieven. Op een gegeven ogenblijk blijkt men met een groot aantal
spelers in gesprek over hoe het best voldaan kan worden aan een verzoek van een
bedrijf. Daarin spelen vergunningen vaak een belangrijke rol m.n. betreffende de
doorlooptijd. Dan is het aangeven van een termijn heel erg lastig.

VEMW is blij met de toelichting, maar blijft zitten met de constatering dat GTS
meegaat met de aangesloten grootgebruiker, waarbij gekeken wordt naar het
economisch vestigingsklimaat. Anderzijds kan het zijn dat GTS ook andere
werkzaamheden heeft, waardoor men gedwongen wordt prioriteiten te stellen,
waardoor die grootgebruiker langer op zijn aansluiting moet wachten. Er is geen zicht
op hoe GTS tot die besluitvorming komt. ‘Redelijke termijn’ geeft hierbij te weinig
houvast. Het gaat er hierbij om zo veel mogelijk uit te sluiten dat teruggevallen moet
worden op ‘redelijkheid en billijkheid’.
GTS voegt toe dat als er sprake is van hogedruktransportleidingen, alleen al het
vergunningsproces een jaar kan vergen.

VEMW suggereert dat GTS, die op basis van haarjarenlange ervaring weet dat in al
die complexiteit van aansluitingen er soms wel anderhalf jaar nodig is, een bepaling
hanteert die stelt dat GTS een inspanning Ievert cm 20 snel mogelijk tot de realisatie
van die aansluitingen te komen, doch uiterlijk binnen een termijn van anderhalfjaar
(of zoiets).

GTS meent echter dat het nu gaat om een heel ander artikel, dat namelijk aangeeft
binnen welke termijn GTS bekend moet maken dat een aansluiting er niet gaat
komen. Dus in het geval GTS afziet van het aanleggen van een aansluiting.
Bekend is echter ook dat GTS nog nooit een aanvraag geweigerd heeft. Dus er is
geen ervaring met hoe lang een weigering duurt.
Vertraging kan ook door externe oorzaken veroorzaakt worden. De oproep is echter
helder. namelijk goed na te denken over een mogelijke formulering zonder dat GTS
zichzelf daarmee vastzet.
Dan het punt om in overleg met de netbeheerder te bepalen of er een ander
meetapparaat moet komen als er minder stroom wordt geleverd dan de minimum
meetcapaciteit kan meten. Dat gebeurt nu al 20, dus dat is geen probleem.
Vervolgens de vraag van NOGEPA, namelijk om met een verzoek te bevestigen dat
de aansluitcode Gas alleen betrekking heeft op exit en niet op entry. Dat kan
bevestigd worden, want dat is 20. Het eerste verzoek had te maken met de
werkingssfeer van artikel 1.1.1. van de invoedcode. In het onderhoudsartikel was dat
al voorzien en het is geen probleem om dat ook op te nemen in de werkingssfeer.
Voorgesteld wordt ‘de werkingssfeer voor aansluitingen in gebruik genomen voor
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2011 en na 2020'. te wijzigen in ‘de bepalingen invoedcode Gas LNB hebben
betrekking op aansluitingen die in eigendom zijn van en beheerd worden door de
netbeheerder van het landelijk gasnetwerk'. Daarmee zijn dan de oude aansluitingen
gecoverd en de eventuele aansluitleidingen die GTS overneemt.
Het tweede verzoek was helder te maken vanuit welk perspectief wordt gekeken naar
de onderhoudsplichtige. GTS is verantwoordelijk voor het landelijk gastransport tot
het overdrachtspunt. Dus het is geen probleem om dat in de komende tekst aan te
passen.
De voorzitter concludeert dat hiermee de vragen voldoende zijn beantwoord. De
vergadering is akkoord om het stuk door te zenden naar ACM met dien verstande dat
er nog een aanpassing kan plaatsvinden naar aanleiding van de vragen van

NOGEPA en dat ook de suggestie van VEMW wordt meegenomen om te bezien of er
wat meer houvast aan aangeslotenen kan worden geboden met betrekking tot de
realisatietermijn.
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oewotdtgeborgd datdeaansluimrldltwonttuiuevoerd TSwordtimemaﬁomalgebendvmm Als GTS haarwemtiiketakenopeen Geen
pbasisvandemeestdoematigekostenenhoekrﬁgm ndﬁdénhwijzeuﬂdm ktijtTShierdoorgeenvolledigevetgoeding
n haarkosten. Dit leidttotwn stetke pn‘kkei totefﬁciénu'e voorGTS.
eslotenen daaroomfonoves’?
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nvoedoode Gas LNB, toelidlﬁng artikel 3.5: hier staat Nee, bij aansluitpunten ijﬂ GTS mm: vetantwoordelijk voor het beheer en
GTS vetanhuoordelijk voor haar deel van de
ondeﬂ'md van het aansluitpunt
ansluitingf Moet dit niet zijn: .. .. GTS veranMoordelijk is
voor de aansluiting.‘ (dus zonder ‘haar deel van') ?

agina 9

1X IX

(x VEMW

Toelichting artikel 3.2.2.: waarom bepenct dit anikel zich Bepalingen omtrent vetvolgactiw over an weer zijn eldets budvreven. Namelijk Geen
lot infomeren? Wat gebeun er na het infomeren?
n artikel 5.2 van de algemene voomaarden behonende bij de
aansluitovereenkomst.

Alﬁhlsgewljs
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nder 'lntrekking van Mee coda staat dat 'er zfjn

Voor 2020 zullen er 7 aansluitpunten zijn geraallseerd. Deze betreﬁen allen

edurende de looptiid van deze taak en deze codes geen pmducﬁe of opslag en deze vallen allemaal onder de invoedoode en niet onder
itacte afnemers met een aansluitpunt aangeclohn.‘
de aansluitingcode Gas LNB Aansluitpunt
olgens onze infannaﬁe is an onjuist en ﬁn er4
Iuitpunbn getealiseerd van amemers (in de ”down
productie en gasopslag).

ansluitoode Gas LNB arﬁkel 3.3.2.: waamm beperkt dit
rtikel zich tot H-gas?

Geen

Toelichﬁng bij 3.5 is aangevuld.

reden dat dit arﬁkel in 69 codes is opgenomen was de inpassing van LNG Geen
tner hoge Wobbe in het Nedenandse gastansporh‘netwerk. LNG is H-gas.
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ansiuitoode Gas LNB Am‘kei 3.8: Wat is ‘binnen een
" tannin“?

Aansluitoode Gas LNB Artikei 5.2: aan de laaiste zin
toevoegen: ‘in overieg‘:
Wordt in ovemg door de
etbeheerdet van het landelijk gastransponnet en
angeslotene vastgelegd.

Redeiijke tennijn' siaat bij 3.8. Dit artikel gaat over besluilvonning mndom
nvragen. GTS kan hier nadere invulling aangeven (zie oonsequenties).

n 3.8 is 'binnen een redelijke
rmijn' gewijzigd in '20 snel
elijk. doch uiterlijk binnen 3
e onderiiggende wens van VEMW is om een tennijn op te nemen ta.v. de
eken na deﬁnitief besluit door
alisatie van aansiuiiingen en/oi aanvragen voor wijzigingen van aansluitingen. e landelijk netbeheerder,"
TS geeft aan dat hiervoor geen vaste tennijnen te geven i.v.m. o.a. de
elfde wijziging is doorgevoerd
oigende redenen:
n artikel 3.7.1 van de
en eerste is de soope aan mogelijke aanvragen enonn breed. Dit vaneert van fnvoedoode Gas LNB
eiatief simpele aanvragen (steenbakker naast ons network) to! enorm oompiexe;
anvragen met lang traoé (en bijbehorend langdurend vergunningstraject).
TS heefl verder nagedacht of
aamaast met de aangesiotene op het moment van aanvraag vaak nog
reen maximale termijn in 3.1.
ciaie infonnatie aanleveren La.v. de exacte wens (die gedeeltelijk pas in of
n warden opgenomen. 0m de
a het gezamenlijk onderzoek van artikel 3.1 .0 kan worden vastgesteld). De . iemaast beschreven redenen is:
odigde doorlooptijd na de initieie aanvraag is dus ook deels afhankelijk van iervan afgezien. Artikel 3.1.2
6 aanvrager zeif.
paan verder dat de termijn
01 slot wil GTS aansluiten bij de planning van de aangesioiene om te
aarbinnen de aansluiting zal
oorkomen dat GTS veel 1e vroeg of veal te Iaat klaar is met he!
orden gereaiiseend in ondening;
ansluiﬁngpmject. Een max. iennijn na onivangst van de aanvraag hoeft dan
veneg zal worden bepaald. In
een zin als de aangesiotene die aansluiting pas veel later dan deze max.
ie zin hebben de
rmijn wil gaan gebmiken
angeslotenen wei degelijk de
odige zekerheid over
ansluiitennijnen
Dit vindt amid in oveﬂeg piaats

Verzoek aan GTS om te bevestigen dat de Aansluitoode GTS bevosﬁgt dat do Aansluitoode Gas LNB als ook de Aansluitoode Gas [NB
Gas LNB alleen betrekking heeft op exits en niet op
ansluiipunt alleen betrekking hebben op directe afnemars en niet op
lentries
ﬁvoeders.
ij 1.1.1 valt er een gat voor de periode 1 april TS kan zioh vinden in deze zorg en zal 1.1.1. wijzigen t.o.v. de voovgesteide
011 - 31 deoember 2019. In die tijd was GTS ekst.
eraniwoordeiijk voor alleen een aansluitpunt.
oor NOGEPA Ieden zijn er twee gevallen

"in overleg" is toegevoegd aan
5.2 (en an 5.3)
Geen
Artikel 1.1. 1 is gewijzigd.
De oorspronkelijk
voorgeslelde tekst
353599 "in gebruik
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arin de produoent zelf de aansluitleiding
eeﬁ aangelegd. GTS heeﬂ een project
pgestan waarin onderzocht wordt of deze
ansluitleidingen door GTS kunnen warden
vergenomen. Deze potentiéle ovemame is
| gecoverd in 3.5 maar niet in 1.1.1. Dit zou
ok in 1.1.1 moet worden gecoverd.

ij 3.5.1 staat in de tekst “De netbeheerder van Om onduidelijk 1e vootkomen 23! GTS de tekst aanpassen
et landelijk gastransport is tot en met het
verdrachtspunt...”. Als je de gasstroom volgt
ou “tot en met” beter aangepast kunnen
rden in “vanaf'. Als alternatief ook goed
”...vanuit het LNB gezien tot en met het...'.

nomen voor 1 april 2011
n op aansluitingen in
bruik genomen na 1
‘anuari 2020" is veranderd
71 "die eigendom zijn van
n beheerd warden door
e netbeheerder van het
andelijk gastransportne!”
anuit het landelijk
aslransponnet gezien" is in
nderstaande zin van
.5.1 toegevoegd.
netbeheerder van het
andelijk gastransportnet is
anuit het landelijk
astransponnet gezien tot
n met het
verdrachtspunt
erantwoordelijk voor het
eheer en onderhoud van

